
Στην κατάμεστη από κόσμο Αίθουσα Τελετών, ο Καθηγη

τής Χριστόφορος Πισσαρίδης, κάτοχος του Βραβείου Νόμπελ 

Οικονομικών Επιστημών 2010 και κάτοχος της Έδρας Marfin 

Laiki Bank στις Ευρωπαϊκές Σπουδές στο Τμήμα Οικονομικών 

του Παν επιστημίου Κύπρου έδωσε στις 20 Ιανουαρίου 2011 την 

πρώτη του διάλεξη στην Κύπρο. 

Ο Καθηγητής Χριστόφορος Πισσαρίδης, ο οποίος διδάσκει 

πλέον στο Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου, έδω

σε στην ελληνική γλώσσα την ομιλία που εκφώνησε κατά την τε

λετή απονομής των Βραβείων Νόμπελ στη Στοκχόλμη με θέμα, 

Ισορροπία στην αγορά εργασίας υπό όρους τριβών αναζήτησης 

(Equilibrium in the Labour market with Search Frictions). 

Την έναρξη της εκδήλωσης εκήρυξε ο Πρύτανης του Παν

επιστημίου Κύπρου Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, ο 
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Σε μια λαμπρή εκδήλωση και μέσα σε κλίμα συγκίνησης πραγ

ματοποιήθηκε η τελετή μεταβίβασης εξουσίας των Πρυτανικών 

Αρχών, στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Κύπρου, την 

Πέμπτη, 13 Ιανουαρίου 2011.

Κατά  τη διάρκεια της εκδήλωσης που είχε τη μορφή ανοικτής 

συνεδρίας της Συγκλήτου, μεταβιβάστηκε η εξουσία των πρυτα

νικών αρχών στον Καθηγητή Κωνσταντίνο Χριστοφίδη, τον νέο 

Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου. Οι νέοι Αντιπρυτάνεις είναι 

οι, Καθηγητής Αθανάσιος Γαγάτσης, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών 

Υποθέσεων και Καθηγητής Μάριος Μαυρονικόλας, Αντιπρύτα

νης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης. 

«Ο τόπος και η κυβέρνηση προσδοκούν πολλά από την ακαδη-

μαϊκή κοινότητα στο σύνολό της και βέβαια από  το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου και τις νέες Πρυτανικές Αρχές», ανέφερε μεταξύ άλλων 

ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού Ανδρέας Δημητρίου, ο 

οποίος εκπροσώπησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας απευ

θύνοντας σύντομο ευχητήριο μήνυμά του. Αφού συνεχάρη τις 

νέες Πρυτανικές Αρχές για την ανάληψη των καθηκόντων τους, 

ευχήθηκε εκ μέρους της πολιτείας, αλλά και του ιδίου προσω

πικά καλή επιτυχία στο έργο τους. Όπως δήλωσε ο Υπουργός,  

«Προσδοκούμε από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, να συνεχίσει να ανα-

πτύσσεται ως το πρώτο Πανεπιστήμιο του τόπου προς τις κατευ-

θύνσεις προς τις οποίες βάδισε με επιτυχία μέχρι σήμερα.  Δηλαδή 
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οποίος στον χαιρετισμό του σημείωσε: «η παρουσία του Καθηγη-

τή Πισσαρίδη ανάμεσά μας θα λειτουργεί ως ένα ζωντανό πρότυ-

πο και μία συνεχή έμπνευση για τους ακαδημαϊκούς και τους φοι-

τητές μας. Αισθανόμαστε ενδυναμωμένοι από την παρουσία του 

στο Παν επιστήμιο Κύπρου. Μας βοηθά να οραματιζόμαστε και να 

επιδιώκουμε την προσωπική μας ανάπτυξη, με απώτερο στόχο την 

εξέλιξη του τόπου μας». 

Σε χαιρετισμό του ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβου

λίου της Marfin Laiki Bank κ. Νεοκλής Λυσάνδρου εξέφρασε 

την ικανοποίησή του γιατί «σήμερα ο Χριστόφορος Πισσαρίδης 

καταλαμβάνει την έδρα Μarfin Laiki στις Ευρωπαϊκές Σπουδές του 

Πανεπιστημίου Κύπρου, εργάζεται και διδάσκει στην πατρίδα μας, 

λαμπρύνοντας με την παρουσία του το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυ-

μα του τόπου μας». 

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοί

κησης του Πανεπιστημίου Κύπρου Καθηγητής Λούης Χριστοφί

δης προέβη σε μια σύντομη παρουσίαση της ζωής και του έρ

γου του Καθηγητή Πισσαρίδη. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, 

«ο Χριστόφορος Πισσαρίδης συνέβαλε με πολλούς τρόπους και 

πολύ ουσιαστικά στη δημιουργία του Πανεπιστημίου Κύπρου, ένα 

επίτευγμα για το οποίο μία σειρά Προέδρων της Δημοκρατίας και 

κυβερνήσεων πρέπει να είναι υπερήφανοι».

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Εξοχότατος 

Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Δημήτρης Χριστόφιας, 

η Ερίτιμος κυρία Έλση Χριστόφια, εκπρόσωποι της Αρχιεπισκο

πής και της Εκκλησίας της Κύπρου, αρχηγοί και εκπρόσωποι 

κομμάτων, πολιτειακοί αξιωματούχοι, βουλευτές, ακαδημαϊκοί, 

φοιτητές και πλήθος κόσμου.

Το κοινό μπορεί να παρακολουθήσει τη διάλεξη, καθώς και να 

διαβάσει τις σχετικές ομιλίες από την ιστοσελίδα του Πανεπιστη

μίου Κύπρου www.ucy.ac.cy (Θεματική ενότητα, Στο Επίκεντρο).

την παροχή προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών υψηλής 

ποιότητας στους νέους μας. Την έρευνα που ανοίγει δρόμους στην 

καλύτερη κατανόηση του κόσμου και ενισχύει τη θέση μας στη διε-

θνή επιστήμη. Να συμβάλλει στην ωρίμανση της κοινωνίας μας και 

στην πιο αποτελεσματική λύση των προβλημάτων της».

Από την πλευρά του, ο νέος Πρύτανης Κωνσταντίνος Χρι

στοφίδης εξέφρασε τη βαθειά του εκτίμηση σε όσους υπηρέ

τησαν το Πανεπιστήμιο τα χρόνια που πέρασαν και ιδιαίτερα 

στους απερχόμενους, Πρύτανη Σταύρο Α. Ζένιο και Αντιπρύ

τανη Αντώνη Κάκα για την άριστη και δημιουργική συνερ

γασία που είχαν τα τελευταία τέσσερα χρόνια.  Περαιτέρω, ο 

Πρύτανης τόνισε ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου, επαναπροσ

διορίζοντας την πνευματική του ταυτότητα πρέπει να καταστεί 

το πνευματικό εργαστήρι της Δημοκρατίας και το ερευνητικό 

εργαστήρι της Επιστήμης. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι για τον 

ίδιο, το Πανεπιστήμιο είναι ένας χώρος πνευματικής συνάντη

σης. «Επιδιώκουμε», πρόσθεσε, «ένα Πανεπιστήμιο δημιουργικό, 

εξωστρεφές, δυναμικό, που δεν θα φοβάται τις προκλήσεις, αλλά 

θα τις μεταμορφώνει σε ευκαιρίες και θα βάζει για τον εαυτό του 

τον πήχυ ψηλά. Θέλουμε να πραγματοποιήσουμε μια νέα ιστορική 

συνάντηση ανάμεσα στους λόγιους, τους επιστήμονες και τους 

σπουδαστές, ως βάθρο για την πνευματική επανίδρυση της Δη-

μοκρατίας των Γραμμάτω»ν.   

Την τελετή παρακολούθησαν εκ μέρους του  Μακαριοτάτου, 

ο Χωρεπίσκοπος Μεσαορίας, Υπουργοί, εκπρόσωποι κοινοβου

λευτικών κομμάτων, πρέσβεις, βουλευτές, δήμαρχοι, ακαδημαϊ

κοί, φοιτητές, συγγενείς και φίλοι της απερχόμενης και της νέας 

πρυτανείας.
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Το Ακαδημαϊκό και το Διοικητικό προ

σωπικό είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν 

ευχές κατά την χριστουγεννιάτικη εκδήλω

ση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 18 Ια

νουαρίου 2011, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

Στο χαιρετισμό του ο Πρύτανης του 

Πανεπιστημίου Κύπρου Καθηγητής Κων

σταντίνος Χριστοφίδης ευχήθηκε στον 

κάθε ένα προσωπικά αλλά και σε ολόκλη

ρη την πανεπιστημιακή κοινότητα υγεία κι 

ευτυχία και συγχρόνως δημιουργική και 

ανοδική πορεία, τονίζοντας μεταξύ άλλων 

την αναγκαιότητα το 2011 να αποτελέσει 

για το Πανεπιστήμιο ακόμη μια χρονιά με 

μεγαλύτερες επιτυχίες.

Μετά το καθιερωμένο κόψιμο της Βασι

λόπιττας,  πραγματοποιήθηκε κλήρωση των 

τυχερών λαχνών, και εκφράστηκαν ευχαρι

στίες προς όλες τις εταιρείες  που προσέφε

ραν δώρα και συνέβαλαν στην επιτυχία της 

χριστουγεννιάτικης αυτής εκδήλωσης.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Tο Πανεπιστήμιο Κύπρου επισκέφθη

καν στις 2 Δεκεμβρίου 2010, ο Διοικητής 

και ο Υποδιοικητής της Τράπεζας Ανα

πτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης,  

κ. κ. Raphaël Alomar και Imre Tarafás. 

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης της 

αντιπροσωπείας της Τράπεζας, πραγ

ματοποιήθηκε στην είσοδο του κτηρίου 

όπου στεγάζεται το Τμήμα Δημόσιας Δι

οίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της 

Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Δι

οίκησης τελετή αποκάλυψης πλάκας, σε 

ένδειξη αναγνώρισης και εκτίμησης της 

συνεισφοράς της Τράπεζας Αναπτύξεως 

του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη χρη

ματοδότηση της Α’ Φάσης ανέγερσης της 

Πανεπιστημιούπολης. 

Στο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του 

Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου κ. 

Χάρης Χαραλάμπους σημείωσε ότι η χρη

ματοδότηση της Α’ Φάσης ανέγερσης της 

Πανεπιστημιούπολης θα ενδυναμώσει ση

μαντικά την αποστολή του Πανεπιστημίου.

Ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέ

σεων Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστο

φίδης, αφού εξέφρασε την ευγνωμοσύνη 

της πανεπιστημιακής κοινότητας προς 

την Τράπεζα Αναπτύξεως του Συμβου

λίου της Ευρώπης για τη χρηματοδότηση 

του έργου, τόνισε ότι το Πανεπιστήμιο 

προσβλέπει στη συνέχιση αυτής της καρ

ποφόρας συνεργασίας, προς όφελος των 

επόμενων γενεών και της κυπριακής κοι

νωνίας. 

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομι

κών Επιστημών και Διοίκησης Καθηγη

τής Λούης Χριστοφίδης σημείωσε ότι η 

πρόσ φατη αποπεράτωση των εργασιών 

ανέγερσης των κτηριακών εγκαταστάσε

ων της Σχολής στην Πανεπιστημιούπολη 

θα συμβάλει αφενός στην αύξηση των 

φοιτητών και αφετέρου στην αποτελε

σματικότερη εξυπηρέτηση των υφιστά

μενων φοιτητών.

Στη σύντομη ομιλία του ο Διοικητής 

της Τράπεζας Αναπτύξεως του Συμβου

λίου της Ευρώπης κ. Raphaël Alomar, 

ανέφερε ότι η ανέγερση της Α΄ φάσης 

των κτηριακών εγκαταστάσεων της Παν

επιστημιούπολης παρέχει τη δυνατότητα 

στους κύπριους φοιτητές να παραμεί

νουν και να σπουδάσουν στη χώρα τους 

και επιπλέον συμβάλλει σημαντικά στην 

ενίσχυση του επιπέδου της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης στην Κύπρο.

Μετά την εκδήλωση ακολούθησε ξενά

γηση της αντιπροσωπείας της Τράπεζας 

στους χώρους της Πανεπιστημιούπολης. 

O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ  
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο 

Κύπρου στις 15 Νοεμβρίου 2010 η Ημέρα Ενημέρωσης και Δι

κτύωσης για το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο – Δράσεις Marie Curie. 

Η ημερίδα που συνδιοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Γραφείο 

Κύπρου (Ε.Γ.Κ.) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πέτυχε να προσελ

κύσει το ενδιαφέρον ερευνητών από όλα τα ερευνητικά κέντρα 

της Κύπρου. 

Την παρουσίαση έκαναν ο Δρ Fredrik Olsson Hector, επικεφα

λής της μονάδας για τις δράσεις επανένταξης και τη βραδιά του 

ερευνητή και ο Δρ Μαρίνος Ιωαννίδης, εθνικός εμπειρογνώμο

νας στη μονάδα Marie Curie. 

Το πρόγραμμα περιελάμβανε γενική παρουσίαση του 7ου 

Προγράμματος Πλαισίου, ενημέρωση για την κάθε δράση, ανα

φορά στις νέες προσκλήσεις που αναμένονται να ανακοινωθούν 

το 2011, καθώς και ενημέρωση για την οικονομική διαχείριση.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ε.Γ.Κ. Αντιπρύτανης Αντώνης Κάκας 

στον χαιρετισμό του τόνισε τη σημασία που έχουν ειδικά για τα 

κυπριακά ερευνητικά ιδρύματα και τους ερευνητές οι ευρωπαϊκές 

χρηματοδοτήσεις και ιδιαίτερα η συμβολή που μπορούν να έχουν 

οι δράσεις Marie Curie στα πρώτα στάδια ερευνητικής καριέρας.

Οι παρουσιάσεις των ομιλητών βρίσκονται αναρτημένες στην 

ιστοσελίδα του Ε.Γ.Κ. στο www.eoc.org.cy 

ΗΜΕΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 7Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΛΑΙΣΙΟ – ΔΡΑΣΕΙΣ Marie Curie ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
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Η αναγωγή της νίκης του Μαρα

θώνα σε ακόμη ευρύτερης σημασίας 

ορόσημο βρήκε το φυσικό της πλαί

σιο σε μια εποχή όπου ακριβώς οι 

ελληνικές αναμνήσεις μπορούσαν να 

συντηρηθούν κι αξιοποιηθούν μόνον 

ενταγμένες σε πραγματικό διεθνές 

πλαίσιο για τα δεδομένα της κλασσι

κής αρχαιότητας, δηλ. κατά την περί

οδο της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας.

Αυτό τόνισε ο Καθηγητής του  

Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολο

γίας του Εθνικού και Καποδιστρια

κού Παν επιστημίου Αθηνών Κώστας 

Μπουραζέλης, ο οποίος ανέπτυξε το 

θέμα: «Ο μαραθώνιος του Μαραθώ-

να.   Η μάχη και η σημασία του σε μια 

διαδρομή 2500 ετών», στην εκδήλω

ση που διοργάνωσαν από κοινού το 

Παν επιστήμιο Κύπρου με την Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύ

προ στις 31 Ιανουαρίου για τη Γιορτή των Γραμμάτων. 

Από την πλευρά του ο Πρύτανης Πανεπιστημίου Κύπρου 

Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης ανέφερε, «το Ελληνικό 

πνεύμα που συνδέει τους τρεις Ιεράρχες με την εποχή του Μα-

ραθώνα και τη δική μας είναι η δύναμη του Ελληνισμού.  Βαθείς 

γνώστες του χριστιανικού πνεύματος», είπε ο Πρύτανης, «αλλά 

και των αξιών του ελληνικού πολιτισμού, μερικούς αιώνες μετά, 

οι τρεις Ιεράρχες τον μπολιάζουν με τις αξίες της αγάπης, της αλ-

ληλεγγύης και της ισότητας όλων των ανθρώπων.» 

Ο Πρέσβης της Ελλάδος στην Κύπρο κ. Βασίλης Παπαϊωάν

νου, τόνισε μεταξύ άλλων, «η Πρεσβεία της Ελλάδος παραμένει 

σταθερά προσηλωμένη στην ανάδειξη 

του Πολιτισμού μας στο πλαίσιο του 

προγράμματος δράσης της. Η Γιορτή 

των Γραμμάτων,» πρόσθεσε, «συνι-

στά μια πράξη αυτοσυνειδησίας που 

παραπέμπει σε ορισμένες σταθερές 

της διαχρονίας του Ελληνισμού. Και 

πρώτα-πρώτα, στην αξία της Ελευθε-

ρίας, της Δημοκρατίας, το δικαίωμα, 

δηλαδή, του ανθρώπου να στοχάζεται 

ελεύθερα.»

 Ο εορτασμός των τριών Ιεραρ

χών και της εορτής των Γραμμάτων 

εμπλουτίστηκε από μουσικό πρό

γραμμα από τα παιδιά του Εργα

στηρίου Εγχόρδων – Πρόγραμμα 

Ανάπτυξης Μουσικών Ταλέντων του 

Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού 

υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του 

Ματθαίου Καριόλου. 

 Η έκθεση αρχειακού υλικού των Υπουργείων Εξωτερικών 

και Πολιτισμού και Τουρισμού της Ελλάδας που πραγματο

ποιήθηκε στον προθάλαμο της Αίθουσας Τελετών του Πανε

πιστημίου επ’ ευκαιρία της εορτής των Γραμμάτων, έχει ήδη 

παρουσιαστεί, υπό την αιγίδα των πρεσβευτικών και προξενι

κών Αρχών της Ελλάδας, σε 25 πόλεις ανά τον κόσμο.

Στην εκδήλωση παρέστησαν, εκτός από τις Πρυτανι

κές Αρχές και την Πρεσβεία της Ελλάδος, η Ερίτιμος κυ

ρία Έλση Χριστόφια, εκπρόσωποι κομμάτων, βουλευτές, 

δήμαρχοι και άλλοι επίσημοι, καθώς επίσης φοιτητές και 

πλήθος κόσμου.

Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩN ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 
Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

Στις 6 Δεκεμβρίου 2010 πραγματοποιήθηκε το 2ο ετήσιο 

γεύμα κατά τη διάρκεια του οποίου διεξήχθηκε συζήτηση του 

προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου με θέμα, Ευτυχία και ικα-

νοποίηση στο χώρο εργασίας. Το γεύμα αποτελούσε χορηγία του 

ξενοδοχείου Hilton. 

Κατά τη διάρκεια του γεύματος, παρουσία δεκάδων ακαδημα

ϊκών και διοικητικών μελών του προσωπικού του Πανεπιστημίου, 

διεξήχθη μια εποικοδομητική συζήτηση αναφορικά με το εργα

σιακό περιβάλλον. 

Τη συζήτηση συντόνιζε ο Πρόεδρος της Ένωσης Ακαδημαϊ

κού Προσωπικού, Επίκουρος Καθηγητής Νικήτας Χατζημιχαήλ. Ο 

Πρόεδρος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επι

χειρήσεων Καθηγητής Χαρίδημος Τσούκας μίλησε για τους τρό

πους με τους οποίους  ένας χώρος εργασίας μπορεί να προάγει 

την εργασιακή ικανοποίηση. H Πρόεδρος του Τμήματος Ψυχολο

γίας Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φώβη Κωνσταντινίδου παρουσί

ασε τα αποτελέσματα της έρευνας που διενήργησε το Τμήμα Ψυ

χολογίας με θέμα, «Εργασιακό άγχος, επιπτώσεις και εισηγήσεις για 

αντιμετώπιση: πορίσματα της μελέτης του Πανεπιστημίου Κύπρου». 

Η Yπεύθυνη του Γραφείου Στελέχωσης και Εργασιακών Σχέ

σεων, στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού κ. Άννα Ζεμπύλα, 

παρουσίασε τα αποτελέσματα έρευνάς της με τίτλο, «Ικανοποίη-

ση και Ευτυχία στον Εργασιακό Χώρο: Το Κοινωνικό Συμβόλαιο και η 

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη». 

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε µε ένα πλούσιο γεύµα για τους 

παρευρισκόμενους και την κλήρωση πλούσιων δώρων για το 

προσωπικό του Πανεπιστημίου που προσέφερε το ξενοδοχείο 

Hilton. 

2O ΕΤΗΣΙΟ ΓΕΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 
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Το Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει σταθερά την ευρωπαϊκή 

και παγκόσμια διάκρισή του επιτυγχάνοντας την αντιπροεδρία του 

Ευρωπαϊκού Διαπανεπιστημιακού Κέντρου για τα Ανθρώπινα Δικαιώ-

ματα και τον Εκδημοκρατισμό (European Inter University Centre for 

Human Rights and DemocratisationEIUC) με έδρα τη Βενετία, ενός 

από τα επτά πανευρωπαϊκά ακαδημαϊκά ιδρύματα Ανώτατης Εκ

παίδευσης των οποίων κύρια χρηματοδότρια είναι η ΕΕ.

Η σημαντική αυτή διάκριση επιτεύχθηκε χάρις στην εκλογή στο 

αξίωμα της Αντιπροέδρου του Κέντρου της Καλλιόπης Αγαπίου

Ιωσηφίδου, Επίκουρης Καθηγήτριας στο Τμήμα Κοινωνικών και 

Πολιτικών Επιστημών και κατόχου της πρώτης Έδρας ευρωπαϊκών 

σπουδών Jean Monnet που απονεμήθηκε στην Κύπρο από την Ευ

ρωπαϊκή Επιτροπή (2001), στην οποίαν ανήκει και η πρωτοβουλία 

της συνεργασίας αυτής. Αδιαμφισβήτητα, η εξέλιξη αυτή ανοίγει 

νέους ορίζοντες για το Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

Το EIUC (http://www.eiuc.org) αναφέρεται ρητά στον Κανονι-

σμό 1889/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

για την καθιέρωση ενός χρηματοδοτικού μέσου για την προαγωγή της 

δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως. 

Η πλέον χαρακτηριστική δραστηριότητα του EIUC είναι η προσ

φορά του Ευρωπαϊκού Μάστερ στα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στον 

Εκδημοκρατισμό (http://www.emahumanrights.org), με πάνω από 

χίλιους αποφοίτους στο ενεργητικό του, το οποίο αποτελεί σημείο 

αναφοράς για όλα τα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ Μάστερ στις 

υπόλοιπες ηπείρους. Εδράζεται στη συνεργασία σαράντα ένα κο

ρυφαίων πανεπιστημίων και 

από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ. 

Το Συμβούλιο Κυβερνητών 

στο οποίο το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου συμμετέχει ενεργά 

από το 2006, έχει εγκαινιάσει 

μια σειρά από εμβληματικές 

δραστηριότητες με προε

ξάρχουσα αυτή της Venice 

Academy on Human Rights 

και πρώτο ομιλητή το Νο

μπελίστα Καθηγητή Amartya 

Sen (http://www.eiuc.org/

veniceacademy/).

Ν Ε Α

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου με ικανοποί

ηση ανακοινώνει ότι η Υπηρεσία Έρευ

νας και Διεθνών Σχέσεων έχει ξεκινήσει 

την υλοποίηση του νέου ευρωπαϊκού 

προγράμματος Inenter. Το πρόγραμμα 

χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, έχει διάρκεια δύο χρόνια και 

συνολικό προϋπολογισμό €390.000. 

Το Inenter στοχεύει να αναπτύξει μια 

στρατηγική ποιότητας που να μπορεί 

να εντοπίζει ανάγκες, να ενημερώνει, να 

αναπτύσσει εργαλεία, μέτρα και καλές 

πρακτικές για τις τοποθετήσεις φοιτητών 

σε όλα τα επίπεδα και τομείς της βιομη

χανίας και των επιχειρήσεων. 

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 13 

οργανισμοί από 10 χώρες. Το δίκτυο 

πανεπιστημίων πρωτευουσών της Ευ

ρώπης  UNICA (Βέλγιο), το Τεχνολογικό 

Πανεπιστήμιο του Ταλίν (Εσθονία), το 

Πανεπιστήμιο του Βίλνιους (Λιθουανία), 

το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βελγίου 

(Βέλγιο), το Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας 

(Πολωνία), το Πανεπιστήμιο της Βιέννης 

(Αυστρία), το Πανεπιστήμιο της Λεττονί

ας (Λεττονία), ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος 

Συντονιστών Εράσμους (EAEC) (Κύπρος), 

το Βιομηχανικό Επιμελητήριο Παρισιού 

(Γαλλία), το Δίκτυο EUEnet / MAC Team 

(Βέλγιο), το Πανεπιστήμιο της Λωζάννης 

(Ελβετία), το Πανεπιστήμιο του Ζάγκρεμπ 

(Κροατία). Το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει 

τον συντονιστικό ρόλο. 

Το πρόγραμμα επιδιώκει να ενισχύσει 

την επικοινωνία και τη συνεργασία μετα

ξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων αφ’ 

ενός μεν με έμφαση στις τοποθετήσεις 

φοιτητών στη βιομηχανία, αφ’ ετέρου δε 

με την ερευνητική δραστηριότητα των 

μεταπτυχιακών φοιτητών που μπορεί να 

εμπλέκει και τις επιχειρήσεις.

Οι βασικές δραστηριότητες περιλαμ

βάνουν τη διεξαγωγή έρευνας σε ευρω

παϊκό επίπεδο, διοργάνωση συζητήσεων 

στρογγυλής τραπέζης μεταξύ εκπροσώ

πων των πανεπιστημίων και της βιομη

χανίας, ανάπτυξη υλικού για συντονιστές 

των τοποθετήσεων, πανευρωπαϊκό συνέ

δριο και άλλα. 

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΙΑ 
ΠΑΝΕΥΡΩΠΑϊΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

iNeNTer: ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ  
ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
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ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ 
ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΓΙΑ 
ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Έτοιμο είναι πλέον το Πανεπιστήμιο Κύπρου να προχωρήσει 

με τον τελικό σχεδιασμό της Πολυτεχνικής Σχολής, αφού ο αρ

χιτεκτονικός διαγωνισμός που έχει προκηρύξει για τις εν λόγω 

κτηριακές εγκαταστάσεις έχει λήξει με επιτυχία. 

Στο πλαίσιο του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για τις Κτηρια

κές Εγκαταστάσεις της Πολυτεχνικής Σχολής η κριτική επιτροπή 

αποφάσισε την απονομή των πιο κάτω βραβείων και επαίνων, 

στις προτάσεις των αναφερόμενων Αρχιτεκτόνων.

1ο Βραβείο: Χρυσάνθου – Κωτσιόπουλος – Παπαχρίστου

2ο Βραβείο: IGNACIO GARAI ZABALA (IDOM)

3ο Βραβείο: Αλέξανδρος Γαβριηλίδης και Αλέξανδρος Τομπάζης

Έπαινος: BETAPLAN A.E.M.

Έπαινος: Κωνσταντίνος Μαραθεύτης

Σημειώνεται ότι σύντομα θα ανακοινωθεί η ημερομηνία απονο

μής των Βραβείων καθώς και ο χώρος και χρόνος όπου θα λάβει χώρα 

η έκθεση όλων των μελετών που υπεβλήθηκαν στον Διαγωνισμό.

H ΛΑΡΝΑΚΑ ΤΟΥ ΧΘΕΣ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ

Μέσα στο πλαίσιο συνεργασίας του Δήμου Λάρνακας και του 

Πανεπιστημίου Κύπρου, ο Δήμος Λάρνακας δώρισε στο Πανεπι

στήμιο όλες τις αξιόλογες εκδόσεις του με τίτλο, Λάρνακα χθες 

και σήμερα. Η δωρεά παραλήφθηκε σε τελετή που έγινε την Τε

τάρτη 8 Δεκεμβρίου 2010 στο Πανεπιστήμιο. Το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου θεωρεί σημαντικές τις δωρεές κυπρολογικού υλικού, 

εφόσον αυτές εμπλουτίζουν τη συλλογή της Βιβλιοθήκης του. 

Οι εκδόσεις που περιλαμβάνονται στην δωρεά αποτελούν το 

απαύγασμα της μακρόχρονης πολιτικής του Δήμου Λάρνακας 

για την ενθάρρυνση της έρευνας γύρω από την πλούσια ιστο

ρία της πόλης της Λάρνακας, καθώς επίσης και της πρωτοπορί

ας των κατοίκων της πόλης σε πολλούς τομείς της ανθρώπινης 

δραστηριότητας.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε ο Πρύτανης του Πανε

πιστημίου Κύπρου Καθηγητής Σταύρος Α. Ζένιος, ο Αντιδήμαρ

χος Λάρνακας κ. Αλέξης Μιχαηλίδης και ο Διευθυντής Βιβλιοθή

κης Πανεπιστημίου Κύπρου Δρ Φίλιππος Τσιμπόγλου.

Η τελετή ολοκληρώθηκε με δεξίωση.

Ν Ε Α

Φ Ο Ι Τ Η Τ Ι Κ Α  Ν Ε Α

Ο Χορευτικός Όμιλος του Πανεπιστη

μίου Κύπρου δέχτηκε με μεγάλη χαρά 

την τιμητική πρόταση του Κυπριακού 

Οργανισμού Τουρισμού να εκπροσωπή

σει την Κύπρο στην Τουριστική Έκθεση, 

Λειψία 2010, που διεξήχθη από τις 14  21 

Νοεμβρίου 2010 στη Γερμανία, με τιμώ

μενη χώρα την Κύπρο.

Το Συγκρότημα του Χορευτικού Ομί

λου παρουσίασε ένα πλούσιο κυπριακό 

παραδοσιακό και ένα ελληνικό λαϊκό 

πρόγραμμα. Οι παραστάσεις διεξήχθη

σαν στον εκθεσιακό χώρο στον οποίο 

κάθε χώρα είχε το δικό της περίπτερο 

πλαισιωμένο με αντικείμενα αλλά και 

προϊόντα που χαρακτήριζαν και αντιπρο

σώπευαν τον πολιτισμό της. Επί καθημε

ρινής βάσης η κάθε χώρα παρουσίαζε το 

πρόγραμμά της, ενώ η Κύπρος ως τιμώ

μενη χώρα παρουσίαζε μουσικοχορευτι

κό πρόγραμμα 2 με 3 φορές την ημέρα. 

Κάθε εμφάνιση του Συγκροτήματος 

αποσπούσε το θερμό χειροκρότημα του 

κόσμου καθώς και πολύ θετικά σχόλια. 

Μετά το τέλος κάθε παράστασης ο κό

σμος ενθουσιασμένος ανέβαινε στη σκη

νή για να χορέψει με το Συγκρότημα.

Κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης μέρας 

στο περίπτερο της Κύπρου υπήρχε ζων

τανή μουσική και χορός από το Συγκρό

τημα και τους μουσικούς, γεγονός που 

προσείλκυε πολύ κόσμο στο περίπτερο.

Η συμμετοχή του Συγκροτήματος 

του Χορευτικού Ομίλου σ’ αυτό το συνέ

δριο ήταν αναμφισβήτητα μια μοναδική 

εμπειρία, που συνέβαλε στην προβολή 

τόσο του Πανεπιστημίου Κύπρου όσο 

και της πολιτιστικής παράδοσης της Κύ

πρου.

ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ, Λειψια 2010
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Φ Ο Ι Τ Η Τ Ι Κ Α  Ν Ε Α

O UCY Voice σε συνεργασία με το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων 

και τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας, Λεμεσού και 

Λάρνακας, διεξήγαγε διαγωνισμό ανάμεσα στους φοιτητές του 

Πανεπιστημίου Κύπρου, για το Καλύτερο σλόγκαν για την εξοικο-

νόμηση νερού,

Πήραν μέρος 29 φοιτητές με 62 σλόγκαν. Οι νικητές είναι:

Α’ Βραβείο – €250

Σλόγκαν «Το νερό και τα μάτια σου»

Αναστασία Κατσαρή, 3ο έτος, Τμήμα ΔΔΕ

Β’ Βραβείο – €150

Σλόγκαν «Νερό=σταγόνα ζωής»

Αναστασία Κατσαρή, 3ο έτος, Τμήμα ΔΔΕ

Γ’ Βραβείο – €100

Σλόγκαν «Νερό, εξοικονομώ γιατί μπορώ»

Παναγιώτης Ανδρέου, Μάστερ, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και 

Μηχανικών Περιβάλλοντος

Α’ έπαινος

Σλόγκαν «Και για να μην πούμε το νερό, νεράκι… βάλε κι εσύ ένα 

χεράκι»

Ηλέκτρα Παπακωνσταντίνου, 3ο έτος, Τμήμα Ψυχολογίας

Β΄ έπαινος

Σλόγκαν «Φύλαξε νερό, φύλαξε ελπίδα»

Γιάννης Ιωακείμ, 5ο έτος, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και 

Μηχανικών Κατασκευαστικής

 «ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΛΟΓΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ»

Η ΜΠΙΑΝΚΑ ΚΑΣΣΙΑΝΙΔΟΥ-ΛΟΥΠΑΝ ΚΕΡΔΙΣΕ ΤΟΥΣ 
«ΔΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΟΥΣ» ΑΓΩΝΕΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ

ΔΕΙΠΝΟ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΒΑ 

Την τρίτη νίκη της στο Παγκύπριο πρωτάθλημα σκητ γυναι

κών πέτυχε τη Σάββατο, 9 Οκτωβρίου 2010, η τεταρτοετής φοι

τήτρια στο Τμήμα ΚΠΕ του Πανεπιστημίου, διεθνής σκοπεύτρια 

της Σκοπευτικής Οργάνωσης Λευκωσίας Μπιάνκα Κασσιανίδου

Λουπάν. Η Μπιάνκα πέτυχε στον τελευταίο αγώνα του πρωτα

θλήματος, που ήταν οι Παγκύπριοι Διασωματειακοί, 90/100 

(66/75) και 24/25 στον τελικό, ενώ τη δεύτερη θέση κατέλαβε η 

νεάνιδα Παναγιώτα Ανδρέου της ΣΚΟΕΠΑ με 84/100 (65+19/25), 

η οποία ήταν και η νικήτρια στην κατάταξη των νεανίδων.

Οι συντελεστές του Προ

γράμματος ΜΒΑ του Πανε

πιστημίου Κύπρου, διοργά

νωσαν δείπνο την Τρίτη, 1η 

Φεβρουαρίου 2011 στο ξε

νοδοχείο Hilton Cyprus προς 

τιμή των Μεταπτυχιακών 

φοιτητών του Προγράμματος 

που αποφοιτούν το Φεβρου

άριο του 2011. 

Το Δείπνο διοργανώθηκε 

προς τιμή των φοιτητών του Αγγλόφωνου και Ελληνόφωνου 

Προγράμματος Μερικής Φοίτησης της χρονιάς εισδοχής 2008 

και των φοιτητών του Προγράμματος Πλήρους Φοίτησης της 

χρονιάς 2009. Οι φοιτητές όλων των προγραμμάτων έδωσαν 

σύσσωμοι το παρόν τους, αφού ήταν μια καλή τελευταία ευ

καιρία να συναντηθούν μεταξύ τους και με τους καθηγητές του 

Προγράμματος έχοντας ολοκληρώσει πλέον όλες τις ακαδημαϊ

κές τους υποχρεώσεις. 

Επίτιμοι καλεσμένοι στο Δείπνο Αποφοίτων ήταν οι χορηγοί 

του Προγράμματος ΜΒΑ (Microsoft Cyprus, CocaCola Hellenic, 

Bank of Cyprus, Hellenic Bank, Ernst & Young, Εφημερίδα Πολίτης 

και Papaelinas Group of Companies) καθώς και οι Αντιπρυτάνεις 

του Πανεπιστημίου Κύπρου 

και οι καθηγητές του Τμήμα

τος Δημόσιας Διοίκησης και 

Διοίκησης Επιχειρήσεων. 

Εναρκτήριο χαιρετισμό 

απηύθυνε Αντιπρύτανης Ακα

δημαϊκών Υποθέσεων Καθη

γητής Αθανάσιος Γαγάτσης, 

ενώ ο υπεύθυνος καθηγητής 

του Προγράμματος ΜΒΑ, Δρ 

Ανδρέας Σωτηρίου έκανε ανα

σκόπηση της χρονιάς που πέρασε και ευχήθηκε στους φοιτητές 

καλή σταδιοδρομία στη μετέπειτα πορεία τους. Ο πρωτεύσας 

φοιτητής του Ελληνόφωνου Προγράμματος ΜΒΑ, κ. Γιώργος Κω

μοδρόμος απηύθυνε με τη σειρά του λόγο προς τους συμφοιτη

τές του τονίζοντάς τους τη σημασία της επένδυσης στη γνώση 

και τη δια βίου μάθηση. Τέλος, ο Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, 

Οικονομικών και Διοίκησης Καθηγητής Μάριος Μαυρονικόλας 

απένειμε βραβεία στους πρωτεύσαντες φοιτητές του Προγράμ

ματος καθώς και βραβείο για τη καλύτερη επιχειρηματική μελέτη. 

Η βραδιά ολοκληρώθηκε γύρω στις 12 τα μεσάνυχτα, ενώ κατά 

τη διάρκεια του δείπνου προβλήθηκαν φωτογραφίες που ελήφθη

καν κατά τη διάρκεια φοίτησης των φοιτητών στο Πρόγραμμα ΜΒΑ. 
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Φ Ο Ι Τ Η Τ Ι Κ Α  Ν Ε Α

Η εταιρεία Hydrotech Ltd διοργανώ

νει τα τελευταία χρόνια, φοιτητικό δι

αγωνισμό J. S. Cech Award για την ανά

δειξη της καλύτερης ερευνητικής εργα

σίας στον τομέα της επεξεργασίας των 

υγρών αποβλήτων. Στόχος της εταιρείας 

είναι η ενδυνάμωση του ενδιαφέροντος 

της νεότερης γενιάς στο θέμα της επε

ξεργασίας των υγρών αποβλήτων. Στο 

διαγωνισμό αυτό συμμετέχουν φοιτη

τές πανεπιστημίων εντός και εκτός της 

Τσέχικης Δημοκρατίας των οποίων η 

ερευνητική εργασία επικεντρώνεται 

σε κάποιο περιβαλλοντικό πρόβλημα 

σχετικό με την επεξεργασία των υγρών 

αποβλήτων. Οι υποψηφιότητες με ελά

χιστες εξαιρέσεις κρίνονται σε επίπεδο 

διδακτορικών εργασιών.

Στις 25 Οκτωβρίου 2010, πραγ

ματοποιήθηκε η απονομή των τριών 

πρώτων βραβείων, έλαβε δε χώρα στο 

ξενοδοχείο Voronez II στο Μπρνο της 

Τσεχίας. Η απόφοιτος μεταπτυχιακού 

επιπέδου (MSc) του Εργαστηρίου ΓΑΙΑ, 

του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών 

και Μηχανικών Περιβάλλοντος κ. Ιω

άννου Λήδα τιμήθηκε με το βραβείο

δίπλωμα αριστείας για την ερευνητική 

της εργασία με τίτλο Φωτοκαταλυτική 

αποικοδόμηση β-αναστολέων (ατενολό-

λης και προπρανολόλης) σε απιονισμένο 

νερό και σε αστικά υγρά απόβλητα με τη 

χρήση διοξειδίου του τιτανίου ως κατα-

λύτη και ηλιακό φώς, η οποία ολοκλη

ρώθηκε το Δεκέμβριο του 2009, στο 

πλαίσιο της φοίτησης στο πρόγραμμα 

MSc  Μηχανικής Περιβάλλοντος, με 

επιβλέπουσα την επίκουρη καθηγήτρια 

Δέσπω ΦάτταΚάσινου.

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποι

ήθηκε την Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 

2011, το κόψιμο της βασιλόπιτας του 

Επιστημονικού Σωματείου Υποψήφι

ων Διδακτόρων Κύπρου (Ε.Σ.Υ.ΔΙ.Κ) στις 

εγκαταστάσεις της καφετέριας Flocafé 

στην Πανεπιστημιούπολη. Την εκδήλω

ση διοργάνωσε το Διοικητικό Συμβούλιο 

του Ε.Σ.Υ.ΔΙ.Κ. στο πλαίσιο μίας σειράς 

εκδηλώσεων που προγραμματίζονται για 

το 2011 και στοχεύουν στη σύσφιξη των 

σχέσεων μεταξύ των υποψήφιων διδα

κτόρων και στην προώθηση των σκοπών 

του Σωματείου.

Στο κόψιμο της βασιλόπιτας παρευ

ρέθηκαν αρκετοί διδακτορικοί φοιτητές 

και υποψήφιοι διδάκτορες του Πανεπι

στημίου Κύπρου και του Τεχνολογικού 

Πανεπιστημίου Κύπρου, οι οποίοι εί

χαν την ευκαιρία να συζητήσουν και να 

ανταλλάξουν απόψεις σε ευχάριστο κλί

μα πάνω σε θέματα διδακτορικών σπου

δών και έρευνας στην Κύπρο. Παρόντες 

ήταν επίσης μεταδιδακτορικοί ερευνητές 

του Cyprus Institute και του Πανεπιστη

μίου Κύπρου, καθώς και μέλη του ακα

δημαϊκού προσωπικού του University 

of Nicosia, οι οποίοι ενημερώθηκαν για 

τους στόχους και τις δραστηριότητες του 

Ε.Σ.Υ.ΔΙ.Κ., ώστε να αποτελέσουν τη γέ

φυρα επικοινωνίας με τους μελλοντικούς 

διδακτορικούς φοιτητές που θα γίνουν 

δεκτοί σε αυτά τα ακαδημαϊκά ιδρύματα. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν 

περισσότερες πληροφορίες για τους σκο

πούς του Σωματείου, καθώς και φωτο

γραφίες από την εκδήλωση στην ιστοσε

λίδα του Ε.Σ.Υ.ΔΙ.Κ. http://cyphd.org

ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΟΥ “DiplOMa Of exCelleNCe”  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ HYDrOTeC lTD

ΚΟψΙΜΟ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 
ΥΠΟψΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου με την ευκαιρία της 

ανοικτής διάλεξης του Καθηγητή Χριστόφορου Α. Πισσαρίδη στις 

20 Ιανουαρίου 2011, διοργάνωσε έκθεση της εργογραφίας του σε 

ειδικό χώρο στην Κεντρική Βιβλιοθήκη (Καλλιπόλεως 75) από τις 18 

– 28 Ιανουαρίου 2011. Ο Καθηγητής Χριστόφορος Α. Πισσαρίδης 

τιμήθηκε με το Βραβείο Νόμπελ Οικονομικών Επιστημών 2010 που 

του απένειμε η Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών. Είναι επί

σης Επίτιμος Διδάκτορας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και 

Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου. Πληροφορίες: 2289 2039

Ν Ε Α  Α Π Ο  Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η

ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΠΕΛΙΣΤΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ Α. ΠΙΣΣΑΡΙΔΗ
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Για δεύτερη συνεχή χρονιά πραγμα

τοποιήθηκε από τις 30 Μαΐου17 Ιουλίου 

2010 η ανασκαφή στο Ηραίο Σάμου υπό 

την εποπτεία της Επίκουρης Καθηγήτριας 

του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας 

του Πανεπιστημίου Κύπρου, κ. Ουρανίας 

Κουκά και του Καθηγητή WοlfDietrich 

Niemeier, διευθυντή του Γερμανικού 

Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αθηνών με 

το οποίο το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει 

υπογράψει πρωτόκολλο συνεργασίας. 

Η ανασκαφή χρηματοδοτείται από το 

Πανεπιστήμιο Κύπρου (τριετές «Ερευνη

τικό Πρόγραμμα Λεβέντη» 20092011 

και Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας) 

και από το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ιν

στιτούτο. Αξιοσημείωτη ήταν και φέτος 

Από τις 1314 Ιανουαρίου 2011, διεξή

χθηκε η εναρκτήρια συνάντηση των εταί

ρων του NARNIA (New Archaeological 

Research Network for Integrating 

Approaches to ancient material studies), 

του μεγαλύτερου ερευνητικού προ

γράμματος που έχει εξασφαλίσει ποτέ η 

Κύπρος, με συντονιστή το Τμήμα Ιστο

ρίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημί

ου Κύπρου. Σκοπός του προγράμματος 

ΝΑRNIA, το οποίο εντάσσεται στη δρά

ση Marie Curie Mobility Actions Initial 

Training Networks, είναι η εκπαίδευση 

νέων ερευνητών στη μελέτη αρχαίων 

υλικών μέσα από το συνδυασμό παραδο

σιακών αρχαιολογικών μεθόδων και σύγ

χρονων αναλυτικών τεχνικών φυσικής 

και χημικής ανάλυσης. Με προϋπολογι

σμό πέραν των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ, 

το πρόγραμμα θα διαρκέσει 4 χρόνια 

και θα χρηματοδοτήσει 16 υποτροφίες 

για διδακτορικές διατριβές και 3 θέσεις 

μεταδιδακτορικών ερευνητών. Συντο

νίστρια του έργου είναι η Βασιλική Κασ

σιανίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του 

Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, ενώ 

την ομάδα του Πανεπιστημίου Κύπρου 

συμπληρώνουν ο Καθηγητής Δημήτριος 

Μιχαηλίδης, Διευθυντής της Ερευνητι

κής Μονάδας Αρχαιολογίας, ο Επίκουρος 

Καθηγητής Γεώργιος Παπασάββας και η 

ερευνήτρια Μαρία Δικωμίτου του ίδιου 

Τμήματος 

Στη συνάντηση συμμετείχαν αντι

πρόσωποι από τους εννέα ερευνητικούς 

φορείς, πανεπιστημιακά ιδρύματα και 

ιδιωτικές εταιρείες που απαρτίζουν το 

δίκτυο συνεργασίας του ΝΑRNIA, από έξι 

διαφορετικές χώρες, την Κύπρο, το Βέλ

γιο, τη Γαλλία, την Ελλάδα, το Ηνωμένο 

Βασίλειο και την Ιορδανία. Κατά τη διάρ

κεια της συνάντησης έγινε παρουσίαση 

των συνεργαζόμενων φορέων, καθώς και 

των στόχων και των κύριων εκπαιδευτι

κών και ερευνητικών δραστηριοτήτων 

του προγράμματος. Επίσης, συζητήθη

καν διεξοδικά θέματα που άπτονται της 

διαχείρισης, οργάνωσης και ομαλής λει

τουργίας του προγράμματος. 

Έχουν ήδη προκηρυχθεί οι πρώτες 

τέσσερις από τις δέκα εννέα ερευνητικές 

θέσεις που προσφέρει το πρόγραμμα 

στα ιδρύματα που απαρτίζουν το δίκτυο 

συνεργασίας, ενώ σύντομα θα αρχίσουν 

επίσημα και οι ερευνητικές και εκπαιδευ

τικές δραστηριότητες του προγράμματος. 

Για περισσότερες πληροφορίες, http://

www.ucy.ac.cy/data/archreun/narnia%20

information.pdf ή τηλ. 2289 3560.

ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΠΙΤΥΧΕΙ 
ΠΟΤΕ Η ΚΥΠΡΟΣ ΞΕΚΙΝΗΣΕ

Ε Ρ Ε Υ Ν Α

ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΣΤΟ ΗΡΑΙΟ ΣΑΜΟΥ

Συνεχίζεται στη σελίδα 10
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η ευγενική αρωγή της Universal Life. Στην ανασκαφική ομάδα 

συμμετείχαν εννέα φοιτητές του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιο

λογίας και φοιτητές από τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιταλία και 

την Αυστρία.

Η εν λόγω ανασκαφή συνιστά την πρώτη ανασκαφική έρευνα 

του Πανεπιστημίου μας εκτός Κύπρου, και έχει στόχο τη διερεύ

νηση της προϊστορικής κατοίκησης στην ευφορότερη περιοχή 

της Σάμου, όπου κατά την παράδοση γεννήθηκε η θεά Ήρα, 

προς τιμήν της οποίας κατά τους ιστορικούς χρόνους αναπτύ

χθηκε το περίφημο ιερό. Οι ανασκαφές του Γερμανικού Αρχαιο

λογικού Ινστιτούτου από το 1911 και εξής έφεραν στο φως μεγα

λοπρεπή οικοδομήματα και αναθήματα ανήκοντα στο ιερό της 

Ήρας, αποκαλύπτοντας την ιστορία του από την Πρώιμη Εποχή 

του Σιδήρου έως και τη Ρωμαϊκή περίοδο (1050 π.Χ.400 μ.Χ.). 

Το ιερό ήκμασε ιδιαίτερα κατά την Αρχαϊκή περίοδο, στα χρόνια 

διοίκησης του τύραννου Πολυκράτη, ο οποίος έκτισε και τον πε

ρικαλλή ‘Μέγα Ναό’ (6ος αι. π.Χ.). Η ανασκαφική διερεύνηση του 

2009 κάτω από τα αλλεπάλληλα στρώματα των βωμών της Αρ

χαϊκής περιόδου, όπου είχαν αφιερωθεί και πολυάριθμα κυπρια

κά αναθήματα, οδήγησε στον εντοπισμό βωμών της 2ης χιλ. π.Χ., 

πιστοποιώντας έτσι τις απαρχές λατρείας στην περιοχή περίπου 

από το 1700 π.Χ (Υστερομινωική ΙΑ περίοδος).

Βόρεια της Ιεράς Οδού και στον ανασκαφικό τομέα του 2009 

διερευνήθηκαν τέσσερις επάλληλες και σε απόλυτη επαφή αρ

χιτεκτονικές φάσεις της πρώιμης Πρώιμης Εποχής του Χαλκού 

ΙΙ (ΠΕΧ 1-4) (27502500/2450 π.Χ.). Οι πρωϊμότερες φάσεις ΠΕΧ 

43 περιλαμβάνουν τμήματα ορθογώνιων στενόμακρων οικιών 

με κοινούς ενδιάμεσους τοίχους με λιθόκτιστα θεμέλια, πλίνθι

νη ανωδομή και βοτσαλωτά ή πλακοστρωμένα δάπεδα. Η φάση 

ΠΕΧ 2 περιλαμβάνει ισχυρό τοίχο και παχύ στρώμα καταστρο

φής από καμένες πλίνθους, πηλό και καμένα δοκάρια και κλα

διά στέγης, που προέρχονται από κοινοτικό κτίσμα, το λεγόμε

νο Μεγάλο Κτήριο. Οι φάσεις αυτές αντιστοιχούν στις παλαιό

τερες μέχρι στιγμής γνωστές οικιστικές φάσεις του Ηραίου και 

προστατεύονταν προς νότον από οχυρωματικό τείχος, που είχε 

ανασκαφεί το 1981. Πρόκειται για τον αρχαιότερο οικιστικό πυ

ρήνα του Ηραίου, ο οποίος ήταν οχυρωμένος τουλάχιστον από 

την πρώιμη ΠΕΧ ΙΙ περίοδο. Η πρόοδος της ανασκαφής κατά τα 

επόμενα έτη θα διαφωτίσει τις απαρχές της χρήσης του χώρου 

και την ενδοκοινοτική του χωροοργάνωση κατά το πρώτο μισό 

της 3ης χιλ. π.Χ., που από το 2009 άρχισε να γίνεται γνωστός, ενώ 

παράλληλα θα διερευνήσει, σε συνδυασμό και με τη γεωμορφο

λογική μελέτη της περιοχής, τα πιθανά όρια του παλαιότερου 

οικιστικού πυρήνα του Ηραίου.

Η φάση ΠΕΧ 1 είναι σύγχρονη με τη φάση Ηραίον Ι του Milojčić 

και σηματοδοτεί την εγκατάλειψη του παλαιότερου πυρήνα του 

τειχισμένου οικισμού και την επέκτασή του προς τα νοτιοδυτικά, 

δηλαδή προς την περιοχή του ναού της Ήρας, όπου οι ανασκαφές 

των V. Milojčić, H. Walter και P. Ιsler έφεραν στο φως πέντε οικιστι

κές φάσεις (Ηραίον ΙV, 24502000 π.Χ.), προστατευμένες από νέο 

οχυρωματικό περίβολο. Η έκταση του Ηραίου κατά την περίοδο 

αυτή υπολογίζεται σε 35 στρέμματα και καθιστά το Ηραίον το με

γαλύτερο οικισμό του νησιωτικού Ανατολικού Αιγαίου.

Στο νέο ανασκαφικό τομέα που διανοίχθηκε Β της Ιεράς Οδού 

διαπιστώθηκε η επέκταση και πιθανότατα και το όριο του οικι

σμού της ύστερης Ρωμαϊκής περιόδου προς ΒΒΑ.

Τέλος, ανατολικά του Μεγάλου Ναού της Ήρας διερευνήθη

καν κατάλοιπα των ιεροπραξιών γύρω από τους προγενέστε

ρους ναούς της Ήρας πριν από την ανέγερση του «βωμού του 

Ροίκου». Αναθήματα από φαγεντιανή, προερχόμενα από την 

αιγυπτιακή Ναύκρατι, καθώς και κυπριακά πήλινα και ασβεστο

λιθικά ειδώλια (π.χ. κεφαλή κούρου, οκλάζων λέων) του ύστερου 

7ου και πρώιμου 6ου αι. π.Χ. αποτελούν λίγα μόνο από τα πολυ

πληθή ευρήματα.

Συνεχίζεται από τη σελίδα 9

Ε Ρ Ε Υ Ν Α
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ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΑΟΖ 
ΑΠΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΚΥΜΑΤΙΣΜΟ- E-WavE

Στο πλαίσιο προγράμματος που χρηματοδοτείται από το 

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ/ΕΝΕΡΓΕΙΑ», ξεκίνη

σε την περασμένη εβδομάδα η υλοποίηση της πρωτοποριακής 

πρότασης για την Ανατολική Μεσόγειο Ε-WAVE, με θέμα την εκτί

μηση του ενεργειακού δυναμικού από τα θαλάσσια κύματα στην 

Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου. Το πρόγραμμα συ

ντονίζει το Ωκεανογραφικό Κέντρο στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 

και υλοποιείται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το 

Naval Postgraduate School των Ηνωμένων Πολιτειών, την Μετε

ωρολογική Υπηρεσία Κύπρου και το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρι

ων Πολιτών.

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη ενός 

ολοκληρωμένου συστήματος για τον προσδιορισμό του ενερ

γειακού δυναμικού που μπορεί να αντληθεί από την κυματική 

ενέργεια στην ΑΟΖ της Κύπρου, για να υποβοηθήσει τον προσ

διορισμό των βέλτιστων περιοχών εγκατάστασης συστημάτων 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από θαλάσσιο κυματισμό 

και την ενσωμάτωσή του στο Κυπριακό σύστημα ωκεάνιων 

προγνώσεων CYCOFOS, καλύπτοντας με τον τρόπο αυτό ένα 

σημαντικό κενό πληροφόρησης που υπάρχει σήμερα σε αυτό 

το είδος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ευρύτερη πε

ριοχή μας.

Για τον σκοπό αυτό, οι συνεργαζόμενοι ερευνητές από την 

Κύπρο, την Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τα 

επόμενα δύο χρόνια, κάνοντας χρήση τελευταίας τεχνολογί

ας υπολογιστικών συστημάτων και μοντέλων προσομοίωσης 

ατμοσφαιρικών, κυματικών και ενεργειακών παραμέτρων θα 

προσ διορίσουν το ενεργειακό δυναμικό της ΑΟΖ της Κύπρου σε 

υψηλή διακριτική ικανότητα μέσω της παραγωγής αναλυτικών 

χαρτών και στατιστικώνκλιματολογικών στοιχείων.

Το έργο θα παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες για την 

αξιοποίηση της κυματικής ενέργειας, η οποία, αν και είναι απλό

χερα διαθέσιμη στην Ανατολική Μεσόγειο, δεν έχει τύχει ακό

μη της ανάλογης εκμετάλλευσης, σε αντίθεση με ότι συμβαίνει 

στην Βόρεια Ευρώπη. Επιπλέον, η επιστημονική προσπάθεια που 

απαιτείται αναμένεται να προωθήσει σημαντικά τη συνεργασία 

της επιστημονικής κοινότητας της Κύπρου με ερευνητικές ομά

δες αιχμής από την Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. 

Ε Ρ Ε Υ Ν Α

Τα μέλη του ερευνητικού έργου E-Wave κατά την εναρκτήρια συνάντηση του 

προγράμματος, 26 Ιανουαρίου 2011, στην Πανεπιστημιούπολη. Από αριστερά 

οι, Φ. Τύμβιος, Α. Νικολαίδης, Γ. Γεωργίου (Διευθυντής Ωκεανογραφικού 

Κέντρου), Ο. Κυριάκου, Σ. Μιχαηλίδης (Διευθυντής Μετεωρολογικής 

Υπηρεσίας), Α. Καραολιά, Σ. Στυλιανού, Ξ. Παναγίδου, D. Hayes, Γ. Ζωδιάτης 

(Συντονιστής του προγράμματος E-Wave ), Α. Χαραλάμπους (Διευθύντρια 

Ενεργειακού Γραφείου Κύπριων Πολιτών), Γ. Γαλάνης και Χ. Ελευθερίου.
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Μεγάλο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ρο

μποτικής και ευφυών συστημάτων με 

προϋπολογισμό 4 εκατομμύρια ευρώ θα 

συντονίζει η Πολυτεχνική Σχολή του Παν-

επιστημίου Κύπρου. Έξυπνα συστήματα 

υπολογιστικής νοημοσύνης θα εντοπίζουν 

και θα προλαμβάνουν πιθανά σφάλματα 

στην λειτουργία μεγάλης κλίμακας κατα

νεμημένων συστημάτων όπως π.χ. κατά 

τον έλεγχο και την λειτουργία του δικτύου 

μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέρ

γειας του δικτύου διανομής νερού, κατά τη 

λειτουργία «έξυπνων» κτηρίων κ.ο.κ.

Οι τελευταίες εξελίξεις της ηλεκτρονι

κής τεχνολογίας σε ενσωματωμένα και δια

συνδεδεμένα συστήματα επιτρέπουν την 

ανάπτυξη πολύπλοκων συστημάτων με

γάλης κλίμακας τα οποία έχουν τη δυνατό

τητα να συλλέξουν και να επεξεργαστούν 

πληθώρα δεδομένων (χρησιμοποιώντας 

διάφορους αισθητήρες). Στη πράξη τα δε

δομένα που συλλέγονται μπορεί να μην 

είναι πάντα συμβατά μεταξύ τους, να περι

έχουν σφάλματα ή να έρχονται και σε αντί

φαση (π.χ., λόγω βλάβης κάποιων αισθητή

ρων). Ο βασικός στόχος του ερευνητικού 

έργου είναι να χρησιμοποιήσει σύγχρονες 

τεχνικές υπολογιστικής νοημοσύνης έτσι 

ώστε να εντοπίζονται και, όπου είναι δυνα

τό, να διορθώνονται ενδεχόμενα προβλή

ματα στην επεξεργασία των δεδομένων, 

πριν δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα στη 

λειτουργία τέτοιων συστημάτων ζωτικής 

σημασίας. Αυτός είναι ένας σημαντικός το

μέας έρευνας στην ανάπτυξη των τεχνολο

γιών πληροφορίας και τηλεπικοινωνιών και 

το Πανεπιστήμιο Κύπρου κατέχει ηγετικό 

ρόλο, όπως διαφαίνεται και από το συντο

νισμό του προγράμματος “iSense”. 

Το Ερευνητικό Κέντρο Τεχνολογίας Ευ

φυών Συστημάτων και Δικτύων «Κοίος» και 

το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 

Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστη

μίου Κύπρου εξασφάλισαν την μείζονος 

σημασίας χρηματοδότηση, υποβάλλοντας 

μια πρωτοποριακή πρόταση με θέμα την 

αξιόπιστη λειτουργία μεγάλης κλίμακας 

κατανεμημένων συστημάτων στην παρου

σία σφαλμάτων. Η πρόταση που αξιολογή

θηκε στο πλαίσιο του 7oυ Προγράμματος 

Πλαισίου για Έρευνα και Τεχνολογική Ανά

πτυξη (7ΠΠ) θα υλοποιηθεί με τη συμβολή 

μίας πολυμελούς διεπιστημονικής ομάδας 

από διεθνώς αναγνωρισμένους ερευνη

τές από Κύπρο, Ιταλία, Αγγλία και Ισπανία 

και θα συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου. Το πρόγραμμα θα δημιουργήσει 

νέες θέσεις εργασίας για 5 μεταπτυχιακούς 

συνεργάτες και 20 συνολικά ερευνητές.

Συντονιστής του έργου είναι ο Μάριος 

Πολυκάρπου, Καθηγητής του Τμήματος 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 

Υπολογιστών και Διευθυντής του Ερευνη

τικού Κέντρου Κοίος, ενώ την ομάδα του 

Πανεπιστημίου Κύπρου συμπληρώνουν ο 

Αναπληρωτής Καθηγητής Χρίστος Πανα

γιώτου, ο Αναπληρωτής Καθηγητής Γιώρ

γος Έλληνας και ο Επίκουρος Καθηγητής 

Ηλίας Κυριακίδης του ίδιου τμήματος.

Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του 

ερευνητικού προγράμματος SolTec (ΑΕΙ

ΦΟΡΙΑ/ΑΣΤΥ/0308/01/BIE), το οποίο χρη

ματοδοτείται από το Ίδρυμα Προώθησης 

Έρευνας Κύπρου, πραγματοποιήθηκε από 

το Εργαστήριο ΓΑΙΑ  Μηχανικής Περιβάλ

λοντος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανι

κών και Μηχανικών Περιβάλλοντος στις 30 

Νοεμβρίου 2010 εκπαιδευτική ξενάγηση 

στην Πιλοτική Μονάδα Ομογενούς Φωτο

κατάλυσης στις ειδικές εγκαταστάσεις του 

Βιολογικού σταθμού του Πανεπιστημίου 

Κύπρου στις οποίες λειτουργεί.

Η μονάδα αυτή έχει σχεδιαστεί για τη 

μελέτη της αποικοδόμησης επιλεγμένων 

ξενοβιοτικών (π.χ. φαρμακευτικών) ενώσε

ων σε δευτεροβάθμια επεξεργασμένα λύ

ματα έτσι ώστε να είναι δυνατή η ασφαλής 

επαναχρησιμοποίησή τους στη γεωργία 

ή για άλλους σκοπούς. Ο καινοτόμος χα

ρακτήρας του ερευνητικού προγράμμα

τος SolTec βασίζεται στη χρήση ηλιακού 

φωτός ως πηγή λήψης των απαραίτητων 

φωτονίων για την εφαρμογή της φωτοκα

τάλυσης. 

Τα επιμέρους τμήματα που αποτελούν 

την πιλοτική μονάδα είναι οι παραβολικοί 

συλλέκτες (CPCs) και το σύστημα λειτουρ

γίαςελέγχου της μονάδας. Στην πιλοτική 

μονάδα έχει διεξαχθεί έρευνα μέσω ομο

γενούς φωτοκατάλυσης (solar Fenton) με 

βασικό στόχο τη βελτιστοποίηση της εν 

λόγω διεργασίας για την απομάκρυνση 

των επιλεγμένων ενώσεων και του οργα

νικού φορτίου. Οι βασικές παράμετροι 

που εξετάσθηκαν είναι η συγκέντρωση 

των οργανικών μικρορύπων (ρύπων σε 

πάρα πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις ή και 

ίχνη) μέσω υγρής χρωματογραφίας υπε

ρυψηλής απόδοσης συζευγμένης με διπλή 

φασματοσκοπία μάζας και το χημικά και 

βιολογικά απαιτούμενο οξυγόνο. Επίσης 

έχουν διεξαχθεί δοκιμές για τον έλεγχο της 

τοξικότητας με τη χρήση των μικροοργα

νισμών D.magna και V.fischeri. Η ομογενής 

φωτοκατάλυση αποδείχθηκε μία πολύ 

αποδοτική μέθοδος ως προς την απομά

κρυνση των επιλεγμένων φαρμακευτικών 

ενώσεων.

Την παρουσίαση της πιλοτικής μονά

δας παρακολούθησαν εκπρόσωποι από 

το Γενικό Χημείο του Κράτους, το Συμβού

λιο Αποχετεύσεων ΛεμεσούΑμαθούντας 

(ΣΑΛΑ), το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πε

ριβάλλοντος (ΣΑΛ), την Υπηρεσία Περι

βάλλοντος και από το Τμήμα Αναπτύξεως 

Υδάτων, οι οποίοι έδειξαν ιδιαίτερο ενδια

φέρον για τη συγκεκριμένη έρευνα.

Θερμές ευχαριστίες εκφράζονται στο 

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου και 

στα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για την χρηματοδότηση του έρ

γου αυτού. 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ 
‘ΔΥΣΚΟΛΩΝ’ ΡΥΠΩΝ ΑΠΟ ΗΔΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΑΣΤΙΚΑ ΛΥΜΑΤΑ

Ε Ρ Ε Υ Ν Α

ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑϊΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ 
“iSeNSe” - Μεγάλη επιτυχία ερευνητών του Πανεπιστημίου Κύπρου
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Με σκοπό το έργο του να γίνει ευρέως γνωστό στους κύκλους 

των ελληνικών πανεπιστημίων, το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου 

(ΕΓΚ) διοργάνωσε στις 8 Δεκεμβρίου 2010 στην Αθήνα, ενημε

ρωτική παρουσίαση για τα δημόσια πανεπιστήμια της Ελλάδας. 

Η παρουσίαση με τίτλο, Μεγιστοποίηση Ευκαιριών Συμμετοχής 

Πανεπιστημίων σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα πραγματοποιήθηκε 

στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, συγκέντρωσε 45 εκπροσώπους από 

γραφεία Διεθνών Σχέσεων, γραφεία Διασύνδεσης με τη Βιομηχα

νία, ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό.

Την παρουσίαση προλόγισε ο Πρέσβης της Κύπρου στην Ελ

λάδα και Καθηγητής του Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Ιωσήφ Ιωσήφ. 

Ομιλητής ήταν επίσης ο Δρ Γρηγόρης Μακρίδης, Προϊστάμενος 

Υπηρεσίας Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου 

Κύπρου και Εκτελεστικός Διευθυντής του ΕΓΚ. Στην παρουσίαση 

ήταν παρών ο Διευθυντής Οικονομικών και Διοίκησης του Πανε

πιστημίου Κύπρου, κ. Ανδρέας Χριστοφίδης, ενώ την εκδήλωση 

υποστήριξαν με την παρουσία τους ο Πρόεδρος του Ιδρύματος 

Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), Καθ. Νικόλαος Δεμερτζής, καθώς 

και ο Διευθυντής Ειδικών Προγραμμάτων Διεθνών Υποτροφιών 

του ΙΚΥ, κ. Φώτιος Αθανασόπουλος. 

Η ενημέρωση αφορούσε τις δυνατότητες μεγιστοποίησης 

της συμμετοχής των πανεπιστημίων σε ευρωπαϊκά προγράμμα

τα μέσω:

	 Πρόσβασης σε καινοτόμες διαδραστικές υπηρεσίες πληρο

φόρησης και υποστήριξης.

	 Συμμετοχής σε ένα επιτυχημένο δίκτυο για την ανάπτυξη δια

κρατικών συνεργασιών.

	 Διευκόλυνσης επαφών με άτομακλειδιά της Ε.Ε. και προβολή 

των θέσεων του κάθε πανεπιστημίου.

	 Ανάπτυξης συνδέσμων συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων, 

βιομηχανίας και τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η παρουσίαση ολοκληρώθηκε με συζήτηση για τη διαδικασία 

υποβολής επιτυχημένων προτάσεων και αναζήτηση αξιόπιστων 

συνεργατών για διακρατικά σχέδια. Οι υπηρεσίες που προσφέ

ρει το ΕΓΚ στα πανεπιστήμια έτυχαν ομόφωνης αναγνώρισης 

από τους εκπροσώπους των ελληνικών πανεπιστημίων, η πλει

οψηφία των οποίων εκδήλωσε έντονο ενδιαφέρον να ενταχθεί 

στα μέλη του ΕΓΚ, δεδομένου ότι υπάρχει έλλειψη αντίστοιχων 

υπηρεσιών στην Ελλάδα.

Πληροφορίες: Ροζμαρί Στρεβινιώτη, Λειτουργός, Ευρωπαϊκό 

Γραφείο Κύπρου, 

Rond Point Schuman 11, B1040 Βρυξέλλες,

τηλ.: +32 (0) 2 280 22 85, τηλεομοιότυπο: +32 (0) 2 734 44 34, 

ηλ. διεύθυνση: strevinioti.rozamaria@ucy.ac.cy

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑϊΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ  
ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 

Γ ΡΑ Φ Ε Ι Ο  Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Σ  Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ  Σ Τ Ι Σ  Β Ρ Υ Ξ Ε Λ Λ Ε Σ

Από αριστερά: ο κ. Ανδρέας Χριστοφίδης, Διευθυντής Οικονομι-

κών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο Πρέσβης κ. Ιωσήφ 

Ιωσήφ και ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Έρευνας και Διεθνών Σχέ-

σεων του Πανεπιστημίου Κύπρου και Εκτελεστικός Διευθυντής του 

ΕΓΚ,  Δρ Γρηγόρης Μακρίδης.

Ε Π Ι Τ Ε Υ Γ Μ ΑΤΑ  •  Δ Ι Α Κ Ρ Ι Σ Ε Ι Σ

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου 

(ΣΑΚ), κατά την περσινή Ετήσια Γενική Συν-

έλευσή του (Δεκέμβριος 2009) στο ξενοδο

χείο Hilton στη Λευκωσία, βράβευσε στο 

πρόσωπο του Γραφείου Ανάπτυξης Πανεπι

στημιούπολης, το Πανεπιστήμιο Κύπρου για 

την προώθηση και υιοθέτηση του θεσμού 

των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών στην 

υλοποίηση των κτηριακών εγκαταστάσεων 

της Πανεπιστημιούπολης. Συγκεκριμένα και 

σύμφωνα με το σκεπτικό του, ο ΣΑΚ απένει

με «Τιμητική Διάκριση» στο Πανεπιστήμιο 

για «την πολύχρονη προσφορά του στην 

προώθηση ορθών διαδικασιών και την κα

θιέρωση της διαδικασίας των Αρχιτεκτονι

κών Διαγωνισμών στην υλοποίηση έργων 

στην Πανεπιστημιούπολη». Σύμφωνα πά

ντα με τον ΣΑΚ, η απόφαση αυτή του Παν

επιστημίου «αποδεικνύει την ευαισθησία 

και το ενδιαφέρον του για την αρχιτεκτονι

κή ποιότητα ενός έργου και κατ΄επέκταση 

του δημόσιου συμφέροντος». Το σχετικό 

βραβείο παρέλαβε από τον κ. Κωνσταντίνο 

Κωσταντή, Πρόεδρο του ΣΑΚ, ο Διευθυντής 

του Γραφείου Ανάπτυξης Πανεπιστημιού

πολης κ. Αγης Ελισσαίος.

BΡΑΒΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
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Την πρώτη θέση στο διαγωνισμό 

ιδεών Σχεδιασμός Ψηφιακού Αναγνώστη 

Βιβλίων και Συνοδευτικής Πλατφόρμας 

Διαχείρισης Περιεχομένου κέρδισε ομά

δα που αποτελείται από τους, Χρίστο 

Λαουδιά, Δημήτρη Ηλιάδη και Δημήτρη 

Σταύρου, οι οποίοι είναι Υποψήφιοι Διδά

κτορες του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μη

χανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και 

μεταπτυχιακοί ερευνητές στο Ερευνητικό 

Κέντρο Ευφυών Συστημάτων και Δικτύ

ων Κοίος του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Η πρόταση των ερευνητών στηρί

ζεται σε μια ελαφριά φορητή συσκευή 

(ebook reader), η οποία θα μπορούσε 

να αντικαταστήσει στο μέλλον τα σχο

λικά βιβλία και τα τετράδια, ενισχύοντας 

τη διδακτική διαδικασία για μαθητές και 

φοιτητές. Επιπρόσθετα, οι εκπαιδευτικοί 

θα έχουν τη δυνατότητα να οργανώνουν 

τα μαθήματα και τις τάξεις τους και να 

παρέχουν υλικό στους μαθητές μέσω 

του διαδικτύου.

Οι ιδέες που αναπτύχθηκαν από τους 

ερευνητές του Πανεπιστημίου Κύπρου 

θα αξιοποιηθούν στη συνέχεια, με πρώ

το σταθμό την υλοποίηση ενός λειτουρ

γικού πρωτότυπου συστήματος για την 

επίδειξη των νέων δυνατοτήτων που 

προσφέρει στη διδασκαλία και με τελικό 

στόχο τη δημιουργία μιας ολοκληρωμέ

νης λύσης για το ηλεκτρονικό βιβλίο που 

θα εξυπηρετεί τις σύγχρονες ανάγκες και 

τις νέες τάσεις στην παιδεία. 

Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε από 

το Πανεπιστήμιο Πατρών και την Εται

ρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού 

Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ), υπό την αι

γίδα της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού 

Σχεδια σμού της Ελλάδας. Η πρώτη θέση 

συν οδεύεται από χρηματικό έπαθλο 

€4.000 και η απονομή του θα γίνει σε τε

λετή που θα διοργανωθεί από το Πανεπι

στήμιο Πατρών. 

Πληροφορίες για το διαγωνισμό και 

ολόκληρη η πρόταση είναι διαθέσιμα 

στην ιστοσελίδα:

http://b.ook.gr/

Στις 17 Ιανουαρίου 2011, ο Πρέσβης της Ιταλίας στην Κύ

προ, κ. Alfredo Bastianelli, επέδωσε στον Κοσμήτορα της Φι

λοσοφικής Σχολής καθηγητή Μιχάλη Πιερή το παράσημο του 

Commendatore του Τάγματος του Αστέρα της Ιταλικής Αλληλεγ

γύης, το οποίο εθεσπίστηκε το 1947 από τον πρώτο μεταπολε

μικό Πρόεδρο της Ιταλικής Δημοκρατίας Enrico De Nicola και με 

το οποίο η Ιταλική Δημοκρατία τιμά διακεκριμένους ξένους και 

απόδημους Ιταλούς με σημαντική συμβολή στην προώθηση του 

ιταλικού πολιτισμού, της ιταλικής γλώσσας και της διεθνούς πα

ρουσίας της Ιταλίας γενικότερα.

Η παρασημοφόρηση έγινε εκ μέρους του Πρόεδρου της Δημο

κρατίας της Ιταλίας, H.E. Giorgio Napolitano, σε μια σεμνή τελετή 

στο Αρχοντικό Αξιοθέας, στην οποία παρέστησαν ο Πρέσβης της 

Ελλάδας στην Κύπρο κ. Βασίλης Παπαϊωάννου, ο Πρύτανης του 

Πανεπιστημίου Κύπρου καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, ο 

πρώην Πρύτανης καθηγητής Νικόλας Παπαμιχαήλ, ο Διευθυντής 

Διοίκησης και Οικονομικών κ. Αντρέας Χριστοφίδης, κ.ά.

Στην προσφώνησή του, ο Πρέσβης της Ιταλίας αναφέρθη

κε στο ερευνητικό και στο ποιητικό έργο του καθηγητή Πιερή, 

τονίζοντας ιδιαίτερα την προσφορά του στον πολιτισμό μέσω 

του Πολιτιστικού Φεστιβάλ και του Θεατρικού Εργαστηρίου του 

Παν επιστημίου Κύπρου, αλλά και τη συμβολή του στην προβολή 

του ιταλικού πολιτισμού στην Κύπρο και την ανάπτυξη των πολι

τισμικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Αναφερόμενος στο σκεπτικό της βράβευσης, ο κύριος 

Bastianelli επεσήμανε ότι ο Μιχάλης Πιερής έχει αποδείξει με 

ποικίλους τρόπους το ενδιαφέρον και την ευαισθησία του προς 

την ιταλική κουλτούρα και έχει αναπτύξει στενές πολιτισμικές 

σχέσεις με την Ιταλία, ενώ ένα σημαντικό μέρος της ποίησής 

του είναι εμπνευσμένο από τις επισκέψεις του σε ιταλικές πόλεις 

όπως η Ρώμη, το Βιτέρμπο, η Φεράρα, η Ραβέννα, το Μιλάνο, η 

Νάπολη, το Παλέρμο, η Κατάνια.

Ο Πρέσβης της Ιταλίας αναγνώρισε τη συμβολή του καθηγη

τή Πιερή στην πραγματοποίηση του Ιταλικού Πολιτιστικού Μήνα 

που διοργανώνει κάθε χρόνο η Πρεσβεία της Ιταλίας στην Κύπρο, 

και τόνισε ότι χάρη στις καλές του σχέσεις με εκπροσώπους του 

πνευματικού και πολιτιστικού χώρου στην Ιταλία, αλλά και στο 

κύρος και την καταξίωση που έχει στους ακαδημαϊκούς και πνευ

ματικούς κύκλους της Κύπρου, ο Μιχάλης Πιερής συμβάλλει ση

μαντικά στην προβολή του ιταλικού πολιτισμού στη χώρα μας.

Στην αντιφώνησή του, ο τιμώμενος επεσήμανε την όσμω

ΟΜΑΔΑ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΔΙΑΚΡΙΝΕΤΑΙ 
ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ψΗΦΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΜΗΣΕ ΤΟΝ ΠΟΙΗΤΗ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΗ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΠΙΕΡΗ

Ε Π Ι Τ Ε Υ Γ Μ ΑΤΑ  •  Δ Ι Α Κ Ρ Ι Σ Ε Ι Σ
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ση που υπήρχε ανά τους αιώνες μεταξύ του ελληνικού και του 

ιταλικού πολιτισμού, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι όποια πέτρα 

σηκώσεις στο πεδίο της αναγεννησιακής και σύγχρονης ελληνι

κής και κυπριακής γραμματείας, θα βρεις από κάτω μιαν ιταλική 

ρίζα. Ο Μ. Πιερής αναφέρθηκε στη βαθιά ιταλική εμπειρία κορυ

φαίων ποιητών και συγγραφέων όπως οι, Κορνάρος, Χορτάτσης, 

Φόσκολο, Σολωμός, Κάλβος, Ροΐδης, η οποία υπήρξε καθοριστι

κή για την εξέλιξη της ελληνικής λογοτεχνίας, και τόνισε τις αιώ

νιες πολιτισμικές σχέσεις ανάμεσα στην Κύπρο και την Ιταλία που 

είχαν ως αποτέλεσμα τα περίφημα κυπριακά ερωτικά ποιήματα 

του 16ου αιώνα, την οργανική ενσωμάτωση πολλών ιταλικών λέ

ξεων στην κυπριακή διάλεκτο, αλλά και την εισαγωγή πλήθους 

ιταλικών στοιχείων στην αρχιτεκτονική, τη μουσική, ακόμη και 

στη μαγειρική της Κύπρου.

Μιλώντας για την προσωπική του επαφή με την Ιταλία, ο Μι

χάλης Πιερής ανέφερε ότι αυτή ξεκίνησε μέσω του έργου του 

μεσαιωνικού χρονογράφου Λεόντιου Μαχαιρά, για να εξελιχθεί 

αργότερα σε μια ουσιαστική σχέση σεβασμού και εκτίμησης, 

στην οποία συνέβαλε η φιλία του με ξεχωριστούς ανθρώπους 

στον χώρο των γραμμάτων και των τεχνών στην Ιταλία, η γνωρι

μία του με καταξιωμένους Ιταλούς καλλιτέχνες οι οποίοι έλαβαν 

μέρος στο Πολιτιστικό Φεστιβάλ του Πανεπιστημίου Κύπρου, 

αλλά και τα πολυάριθμα ταξίδια του στην Ιταλία που ενέπνευσαν 

πολλά από τα ποιήματά του.

Στο τέλος ο Μιχάλης Πιερής διάβασε λίγους στίχους από την 

ιταλική μετάφραση του ποιήματός του Στη Βουτσερία (λαϊκή αγο-

ρά στο Παλέρμο), οι οποίοι εκφράζουν με τον καλύτερο και τον 

πιο αληθινό τρόπο, τον ποιητικό, τη σχέση του με την Ιταλία — 

un paese straniero, che pure hai amato come fosse il tuo.

Η τελετή έκλεισε με την προβολή ενός ντοκιμαντέρ από 

την περυσινή περιοδεία του Θεατρικού Εργαστηρίου του Παν

επιστημίου Κύπρου στην Ιταλία (Παλέρμο, Βενετία, Τεργέστη, 

Ρώμη) με τη γλωσσικά δισυπόστατη παράσταση (ελληνικά και 

ιταλικά) του έργου Ερωτόκριτος του Βενετοκρητικού ποιητή, Βι

τσέντζου Κορνάρου.

Όπως τονίστηκε και στην εκδήλωση, η εξέχουσα αυτή τιμή 

στον ποιητή και καθηγητή του Πανεπιστημίου Κύπρου Μιχάλη 

Πιερή, ήρθε ως επιστέγασμα σε μια σειρά από τιμητικές διακρί

σεις που είχε ήδη λάβει στην Ιταλία τα τελευταία χρόνια:

Τον Ιούνιο του 1998 και με αφορμή το ποίημά του, Φεγγάρι 

Μνήμη στο Παλέρμο, ο Μιχάλης Πιερής τιμήθηκε από τον Δή

μαρχο του Παλέρμου με το μετάλλιο της πόλης στο πλαίσιο των 

εκδηλώσεων για την επαναλειτουργία του φημισμένου Theatro 

Massimo. Τον Μάρτιο του 2004 εξελέγη Αντεπιστέλλον Μέ

λος του Istituto Siciliano di Studi Bizantini e Neoellenici “Bruno 

Lavagnini” του Παλέρμου. Τον Φεβρουάριο του 2005 το διεθνούς 

φήμης λογοτεχνικό περιοδικό Poesia του Μιλάνου έκανε ένα με

γάλο αφιέρωμα στην ποίηση του Μ. Πιερή, και την ίδια χρονιά 

προσεκλήθη και συμμετείχε στο Festivaletteratura, τo διεθνώς 

καθιερωμένο πολιτιστικό Φεστιβάλ της Μάντοβα. Τον Μάρτιο 

του 2009 προτάθηκε για το βραβείο Premio Letterario Camaiore 

(βραβείο καλύτερου ξένου συγγραφέα στην Ιταλία), τον Απρί

λιο του 2009 το λογοτεχνικό περιοδικό της Ρώμης Poeti e Poesia 

του έκανε ένα μικρό αφιέρωμα και τον Ιούλιο του 2009 τιμήθη

κε με το Διεθνές Βραβείο Ποίησης «Lazio between Europe and 

the Mediterranean» της πιο ιστορικής περιφέρειας της Ιταλίας, 

της Regione Lazio. Παράλληλα, και με αφορμή την έκδοση της 

ποιητικής του συλλογής Metamorfosi di Città (Μεταμορφώσεις 

Πόλεων), στον εκδοτικό οίκο Donzelli Editore (Ρώμη 2008), έγιναν 

εκδηλώσεις προς τιμήν του σε αρκετές πόλεις της Ιταλίας.

Ε Π Ι Τ Ε Υ Γ Μ ΑΤΑ  •  Δ Ι Α Κ Ρ Ι Σ Ε Ι Σ
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Γιώργος Κεχαγιόγλου - Λευτέρης 

Παπαλεοντίου, Ιστορία της νεότερης 

Κυπριακής Λογοτεχνίας, Λευκωσία, 

Δημοσιεύματα Κέντρου Επιστημο-

νικών Ερευνών (LI), 2010, σελ. 960. 

Οι συγγραφείς του ογκώδους αυ

τού τόμου επιδίωξαν να δώσουν μια 

πλατιά και συνθετική γραμματολογική 

επισκόπηση της νεότερης Κυπριακής 

Λογοτεχνίας, από την εποχή του Αγίου Νεοφύτου ως τις μέρες 

μας. Η Ιστορία αυτή φιλοδοξεί να καλύψει ένα μεγάλο κενό στον 

χώρο των νεοελληνικών σπουδών και, κυρίως, να δώσει ερεθί

σματα για περαιτέρω έρευνα και μελέτη. Η αρκετά καλαίσθητη 

και πανόδετη αυτή έκδοση είναι αφιερωμένη στη μνήμη του 

Γιάννη Κατσούρη και στον Φοίβο Σταυρίδη.

Το βιβλίο χωρίζεται σε δύο μέρη: Ύστερα από τον Πρόλογο 

και την Εισαγωγή, αναπτύσσεται το πρώτο μέρος, που καλύπτει 

την ευρεία παλιότερη, και λιγότερο φωτισμένη περίοδο της 

κυπριακής γραμματείας, από την εποχή των Κομνηνών ώς την 

Ελληνική Επανάσταση (12ος αιώνας1821), και οφείλεται στον 

Γιώργο Κεχαγιόγλου (σσ. 19212). Τέσσερα κεφάλαια συνθέτουν 

το πρώτο μέρος, ως εξής: 1. Το γραμματειακό «πολυσύστημα» 

του ύστερου Μεσαίωνα και η ποικιλία της ελληνόγλωσσης λό

γιας, ημιλόγιας, δημώδους και ιδιωματικής λογοτεχνίας ώς το 

τέλος της φραγκοκρατίας (12ος αι.1489). 2. Η λογοτεχνική κατα

ξίωση του ιδιώματος: Μεγάλα και μικρότερα επιτεύγματα κατά 

τη βενετοκρατία (14891571). 3. Κάτω από τον αστερισμό της 

κοινής νεοελληνικής: Συγγραφείς, γραμματεία και λογοτεχνική 

παραγωγή στην Κύπρο, την Οθωμανική Αυτοκρατορία και την 

ευρωπαϊκή διασπορά (15711821). 4. Λαϊκότερη ιδιωματική λο

γοτεχνική παράδοση στην Κύπρο της οθωμανοκρατίας («δημο

τικό» τραγούδι, απαρχές της «ποιητάρικης» ποίησης, παραμύθι, 

παράδοση). 

Το δεύτερο και εκτενέστερο μέρος του τόμου (σσ. 213820) 

οφείλεται στον Λευτέρη Παπαλεοντίου και αποτελείται από τα 

παρακάτω πέντε κεφάλαια: 5. Νεοκλασικισμός, ρομαντισμός και 

αρχόμενος ρεαλισμός. Εξελίξεις στα τέλη της οθωμανοκρατίας 

και στις αρχές της βρετανοκρατίας (18211914). 6. Λογοτεχνικές 

και κριτικές αναζητήσεις από τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο ως το 

τέλος της βρετανοκρατίας (19141960). 7. Ακμή και λογοτεχνι

κές κορυφώσεις στα πρώτα χρόνια της Κυπριακής Δημοκρατ

ίας (19601974). 8. Λογοτεχνικοί και κριτικοί προσανατολισμοί 

ύστερα από την τουρκική εισβολή (1974περ. 1990). 9. Τοπίο 

υπό διαμόρφωση: νεότεροι κύπριοι συγγραφείς και λογοτεχνι

κές, κριτικές και εκδοτικές συνθήκες και προοπτικές (περ. 1990 

κ.ε.). Ποίηση και πεζογραφία στο ιδίωμα (1960 κ.ε.). 

Ο τόμος συμπληρώνεται με εκτενή Επιλογή βιβλιογραφίας 

(821904) και Πίνακα κύριων ονομάτων και τίτλων (905960). Οι 

συγγραφείς του βιβλίου προσδοκούν ότι η έκδοση αυτή θα δώ

σει ερεθίσματα για περαιτέρω έρευνα και για γόνιμο και κριτικό 

διάλογο, που ενδεχομένως συμβάλουν στο να θεραπευτούν τυ

χόν αδυναμίες ή κενά μιας τέτοιας απαιτητικής εργασίας. 

Scholia vetera in Sophoclis 

«Trachinias», Georgios A. Xenis 

(ed.), Berlin and New York: Walter de 

Gruyter (Sammlung griechischer und 

lateinischer Grammatiker 13) 2010. 

σσ. X + 270. ISBN 9783110227024. 

Οι Φιλόλογοι για περισσότερο από 

δύο χιλιάδες χρόνια ασχολούνται με 

την τραγωδία Τραχίνιες (= γυναίκες 

από την Τραχίνα, αρχαία πόλη κοντά 

στις Θερμοπύλες) του κορυφαίου τραγικού ποιητή του κλασ

σικής Αθήνας Σοφοκλή (5ος αι. π.Χ.) και προσπαθούν να την 

ερμηνεύσουν και να κατανοήσουν τις πηγές της ποιητικής της 

δύναμης. Οι ρίζες και οι απαρχές της ερμηνευτικής αυτής αναμέ

τρησης με το αριστούργημα ανάγονται στους αρχαίους Φιλολό

γους που δρούσαν στην Αλεξάνδρεια της Ελληνιστικής εποχής 

(3ος αι. π.Χ. κ.εξ.), και αντανακλώνται για μας σήμερα μέσα σε χει

ρόγραφες σημειώσεις, που είναι καταχωρισμένες σε περιθώρια 

μεσαιωνικών χειρογράφων και είναι γνωστές με την ονομασία 

αρχαία σχόλια ή – στα λατινικά  scholia vetera. Τα αρχαία σχόλια 

αποτελούν πολύτιμη πηγή πληροφόρησης τόσο για τον τρόπο 

με τον οποίο γινόταν η πρόσληψη του έργου στην αρχαιότητα 

όσο και για τη φιλολογική μεθοδολογία που μεταχειρίζονταν οι 

προκάτοχοί μας. Ένα όμως εμπόδιο που παρεμβάλλεται στην 

αξιοποίηση των σχολίων για τους πιο πάνω σκοπούς είναι το γε

γονός ότι η σημερινή τους κατάσταση είναι σοβαρά παραποιη

μένη λόγω του γεγονότος ότι έχουν περάσει από πληθώρα αντι

γραφών, όπως ασφαλώς και όλα τα άλλα ελληνικά κείμενα της 

αρχαιότητας . Στο βιβλίο αυτό ο εκδότης επιχειρεί να απαλλάξει 

τα σχόλια αυτά από τις διάφορες αλλοιώσεις και να τα αποκατα

στήσει στην αυθεντική τους μορφή, στο βαθμό ασφαλώς που 

επιτρέπουν οι διαθέσιμες ενδείξεις και μαρτυρίες. Το βιβλίο αρ

χίζει με εκτενή Εισαγωγή γραμμένη στην αγγλική γλώσσα όπου 

 ανάμεσα σε άλλα  παρουσιάζονται οι μάρτυρες του κειμένου 

των σχολίων, άμεσοι και έμμεσοι, και αναλύεται η μέθοδος ερ

γασίας. Το κύριο μέρος περιλαμβάνει την κριτική αποκατάστα

ση των αρχαίων σχολίων μαζί με αναλυτικό κριτικό υπόμνημα 

και εκτενές υπόμνημα παραλλήλων που αποσκοπεί να δείξει το 

ευρύτερο πλαίσιο μέσα στο οποίο γινόταν η φιλολογική εργα

σία στην αρχαιότητα. Το έργο κατακλείει σειρά ευρετηρίων. Την 

κριτική έκδοση δημοσίευσε ο εγνωσμένου κύρους εκδοτικός 

οίκος Walter de Gruyter (Βερολίνο και Νέα Υόρκη) εντάσσοντάς 

την στην έγκριτη σειρά Sammlung griechischer und lateinischer 

Grammatiker. Πιο εξειδικευμένη περιγραφή της έκδοσης παρέ

χεται στην ιστοσελίδα του de Gruyter: http://www.degruyter.de/

cont/fb/at/detailEn.cfm?id=IS97831102270241.

SGLG 
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Georgios A. Xenis (Ed.)

SchoLia 
vetera in 
SophocLiS 
›trachiniaS‹

www.deGruyter.coM 
isbn 978-3-11-022702-4

G
eorgios A

. X
enis (E

d.) 
Sc

h
o

Lia
 v

eter
a

 in
 So

ph
o

c
LiS ›tr

a
c

h
in

ia
S‹

Ε Κ ΔΟ Σ Ε Ι Σ



17

Anglo-American Idealism: 

Thinkers and Ideas. James Connelly 

and Stamatoula Panagakou (eds.), 

Oxford: Peter Lang, 2010. xii + 389pp. 

ISBN: 9783039108954 pb.

Ο συλλογικός αυτός τόμος την έκ

δοση του οποίου επιμελήθηκαν η Δρ 

Σταματούλα Παναγάκου (Πανεπιστή

μιο Κύπρου) και ο Καθηγητής James 

Connelly (University of Hull), συμβάλλει στη διεθνή συζήτηση 

για τη φιλοσοφική αποτίμηση του βρετανικού ιδεαλισμού. Ο 

βρετανικός ιδεαλισμός απετέλεσε ένα σημαντικό πνευματικό κί

νημα που κυριάρχησε στη Βρετανία και στον αγγλόφωνο κόσμο 

κατά τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου και τις αρχές του 20ου αι

ώνα. Η φιλοσοφία των Βρετανών ιδεαλιστών, επηρεασμένη από 

την κλασσική πολιτική σκέψη και το γερμανικό ιδεαλισμό, τονί

ζει την οργανική σχέση ατόμου και κράτους, την ηθικοκοινωνική 

διάσταση της ανθρώπινης οντότητας, και την εναρμόνιση της 

ατομικής ευτυχίας και του κοινού καλού στο πλαίσιο της οργα

νωμένης πολιτικής κοινωνίας. Οι Βρετανοί ιδεαλιστές κάλυψαν 

με το έργο τους ένα ευρύτατο φάσμα φιλοσοφικού στοχασμού: 

λογική, μεταφυσική, αισθητική, ηθική, κοινωνική και πολιτική φι

λοσοφία, φιλοσοφία της θρησκείας, και φιλοσοφία της ιστορίας. 

Η πνευματική παρακαταθήκη που μας κληροδότησαν έχει γίνει 

αντικείμενο κριτικής επανεξέτασης αλλά και αστείρευτη πηγή 

έμπνευσης. Ο τόμος περιλαμβάνει δεκαεπτά μελέτες από κορυ

φαίους ερευνητές του βρετανικού ιδεαλισμού. Σκοπός της έκδο

σης είναι να παρουσιάσει τον πλούτο των ιδεών των Βρετανών 

ιδεαλιστών, να καταδείξει την επικαιρότητα της σκέψης τους, και 

να ανοίξει νέους ορίζοντες αναζήτησης και προβληματισμού.

Αδαμάντιος Διαμαντής και Τη-

λέμαχος Κάνθος. Αλληλογραφία 

1941–1991. Μιχάλης Πιερής (επιμ.), 

Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία 

2010, σσ. 161, ISBN 9789963700011 

Η μακρόχρονη φιλία δύο μειζόνων 

Κυπρίων ζωγράφων, του Αδαμάντιου 

Διαμαντή και του Τηλέμαχου Κάνθου, 

ζωντανεύει μέσα από λέξεις, σκέψεις, 

ιστορίες και προβληματισμούς, χάρη σε μια εμπεριστατωμένη 

έκδοση της αλληλογραφίας τους που παρουσιάζει για πρώτη 

φορά το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Η έκδοση, την οποία επιμελείται ο Καθηγητής Μιχάλης Πιε

ρής, περιέχει το πλήρες σώμα της Αλληλογραφίας Διαμαντή

Κάνθου, στην κατάσταση που σώζεται σήμερα, και αποτελεί ένα 

είδος χρονικού της βαθιάς προσωπικής, οικογενειακής και επαγ

γελματικής σχέσης μεταξύ των δύο δημιουργών. Οι 30 επιστολές 

που καλύπτουν το χρονικό διάστημα πενήντα ετών (από το 1941 

έως το 1991) δίνουν τη δυνατότητα στον αναγνώστη να διεισδύ

σει στον εσωτερικό κόσμο των δύο μεγάλων ζωγράφων και ξε

χωριστών ανθρώπων, να νιώσει τις ανησυχίες τους, να παρακο

λουθήσει την καλλιτεχνική τους πορεία, να ταξιδέψει μαζί τους 

στα μουσεία και στις πινακοθήκες του Λονδίνου, να δει μέσα από 

τα μάτια τους σημαντικά ιστορικά και κοινωνικά γεγονότα της 

σύγχρονης κυπριακής ιστορίας και να τους γνωρίσει καλύτερα 

με τις ιδιαιτερότητες και τις ευαισθησίες τους.

Γραμμένες με ειλικρίνεια και χωρίς ίχνος τυπικότητας, οι επι

στολές φανερώνουν μια σταθερή και ανυπόκριτη φιλία και μια 

ζωηρή ανταλλαγή απόψεων και ιδεών περί τέχνης που υπήρξε 

εποικοδομητική για την δημιουργική πορεία των δύο καλλιτε

χνών. Παράλληλα αποτυπώνονται γεγονότα, καταστάσεις και 

νοοτροπίες από τον χώρο των Τεχνών στην Κύπρο, στην Ελλάδα 

και στην Αγγλία, ενώ άπειρες είναι οι αναφορές σε ζωγράφους, 

γλύπτες, πνευματικούς ανθρώπους, έργα τέχνης, συλλογές, εκ

θέσεις κτλ., οι οποίες μαζί με τις πλούσιες και εμπεριστατωμένες 

σημειώσεις του επιμελητή, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

για τους ερευνητές και ιστορικούς της Τέχνης.

Πέρα από ιστορικό ντοκουμέντο, η Αλληλογραφία Διαμαντή-

Κάνθου αποτελεί ένα ευχάριστο ανάγνωσμα χάρη στο χιούμορ 

των δύο επιστολογράφων, αλλά και στις ιστορίες και καταστά

σεις που περιγράφουν. Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η 

γλώσσα που χρησιμοποιούν – μείγμα της αστικής προφορικής 

κυπριακής διαλέκτου με την πανελλήνια δημοτική, διανθισμέ

νης με στοιχεία της απλής καθαρεύουσας. 

Η έκδοση Αδαμάντιος Διαμαντής και Τηλέμαχος Κάνθος. Αλλη-

λογραφία 1941–1991, για την πραγματοποίηση της οποίας συνέ

βαλαν οι οικογένειες Διαμαντή και Κάνθου, και ιδιαίτερα η Ελέ

νη Κάνθου, διατίθεται από το Ίδρυμα Τηλέμαχος Κάνθος, από το 

Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου, καθώς και από 

ορισμένα βιβλιοπωλεία της Λευκωσίας.

Ε Κ ΔΟ Σ Ε Ι Σ
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ΑΝΕΛΙΞΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Rebholz Claus, Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατα

σκευαστικής, ανελίχθηκε σε θέση Αναπληρωτή Καθηγητή, 

01/11/2010

Αβερκίου Μιχάλης, Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κα

τασκευαστικής, ανελίχθηκε σε θέση Αναπληρωτή Καθηγητή, 

15/12/2010

Αγγελή Βαλανίδη Χαρούλα, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, ανε

λίχθηκε σε θέση Αναπληρώτριας Καθηγητριας, 15/12/2010

Γεωργίου Γεώργιος, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μη

χανικών Υπολογιστών, ανελίχθηκε σε θέση Αναπληρωτή Κα

θηγητή, 01/11/2010

Ζερβός Ματθαίος, Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κα

τασκευαστικής, ανελίχθηκε σε θέση Επίκουρου Καθηγητή, 

15/12/2010

Λεοντίδης Επαμεινώνδας, Τμήμα Χημείας, ανελίχθηκε σε θέση 

Καθηγητή, 15/12/2010

Μπαλασόπουλος Αντώνης, Τμήμα Αγγλικών Σπουδών, ανελί

χθηκε σε θέση Αναπληρωτή Καθηγητή, 15/12/2010 

Παναγιώτου Αλεξία, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης 

Επιχειρήσεων, ανελίχθηκε σε θέση Επίκουρης Καθηγήτριας, 

15/12/2010

Παναγιώτου Γεωργία, Τμήμα Ψυχολογίας, ανελίχθηκε σε θέση 

Αναπληρώτριας Καθηγήτριας, 15/12/2010

Πίττα-Πανταζή Δήμητρα, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, ανελί

χθηκε σε θέση Αναπληρώτριας Καθηγήτριας, 01/11/2010

Σαπατίνας Θεοφάνης, Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής, 

ανελίχθηκε σε θέση Καθηγητή, 01/11/2010

Σταύρου-Κωστέα Ελένη, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Δι

οίκησης Επιχειρήσεων, ανελίχθηκε σε θέση Αναπληρώτριας 

Καθηγήτριας, 15/12/2010

Στυλιανόπουλος Νικόλας, Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστι

κής, ανελίχθηκε σε θέση Καθηγητή, 15/12/2010

Χατζηπαύλου Μαρία, Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επι

στημών, ανελίχθηκε σε θέση Αναπληρώτριας Καθηγήτριας, 

15/12/2010

Χριστοδούλου Χριστάκης, Τμήμα Πληροφορικής, ανελίχθηκε 

σε θέση Αναπληρωτή Καθηγητή, 15/12/2010

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Ozkirimli Umut, Επισκέπτης Καθηγητής στο Τμήμα Τουρκι

κών και Μεσανατολικών Σπουδών από 09/11/2010 μέχρι 

13/11/2010

Peeters Bert, Επισκέπτης Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα 

Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών από 13/11/2010 

μέχρι 27/11/2010 

Reinsch Diether Roderich, Επισκέπτης Αναπληρωτής Καθηγη

τής στο Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών από 

14/11/2010 μέχρι 28/11/2010

Samiee Saeed, Επισκέπτης Καθηγητής στο Τμήμα Δημόσιας Δι

οίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων από 11/11/2010 μέχρι 

27/11/2010

Κονδύλη Μαριάννα, Επισκέπτρια Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής από 16/11/2010 μέχρι 

20/11/2010

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΣΕ ΜΟΝΙΜΗ 

ΘΕΣΗ) (πρόσληψη σε μόνιμη θέση από θέση με σύμβαση)

Αντωνίου Αντώνης, Λειτουργός Πανεπιστημίου, Τμήμα Ηλε

κτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, 

01/11/2010

Μαρίνος Πελαγίας, Λειτουργός Πανεπιστημίου (Θέματα Αθλη

τισμού), ΥΣΦΜ, 15/10/2010 

Παπούτσας Κλεάνθης, Λειτουργός Πανεπιστημίου, Οικονομι

κές Υπηρεσίες, 01/12/2010

Χριστοδούλου Ιωάννα, Λειτουργός Πανεπιστημίου, Οικονομι

κές Υπηρεσίες, 01/11/2010

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΣΕ ΘΕΣΗ ΜΕ 

ΣΥΜΒΑΣΗ)

Jasser Ayman, Εκπαιδευτής Φοιτητικού Ομίλου τραμπολίνου, 

Αθλητικό Κέντρο, 08/11/2010

Βουκής Μαρίνος, Εκπαιδευτής Φοιτητικού Ομίλου επιτραπέζι

ας αντισφαίρισης, Αθλητικό Κέντρο, 13/12/2010

Δελαπόρτα Χριστίνα, Λειτουργός Πανεπιστημίου Συμβασιού

χος, Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής, 

06/12/2011

Θεοδώρου Γεώργιος, Εκπαιδευτής Φοιτητικού Ομίλου ποδο

σφαίρου σάλας (futsal), Αθλητικό Κέντρο, 08/11/2010

Ιωάννου Μαρία, Βοηθός Λογιστικός Λειτουργός Συμβασιούχος, 

Οικονομικές Υπηρεσίες, 06/12/2010

Λύρας Μιχάλης, Εκπαιδευτής Φοιτητικού Ομίλου τοιχοσφαίρι

σης (squash), Αθλητικό Κέντρο, 08/11/2010

Ξένια Χριστοδούλου, Βοηθός Μηχανογράφησης με σύμβαση, 

ΣΑΕ, 07/12/2010 

Παπαηρακλέους Ελένη, Βοηθός Μηχανογράφησης Συμβασι

ούχος, Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστι

κής, 11/12/2010

Σάββα- Λακερίδης Σάββας, Εκπαιδευτής Φοιτητικού Ομίλου 

τοξοβολίας, Αθλητικό Κέντρο, 08/12/2010

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΣΕ ΘΕΣΗ ΜΕ 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ)

Ιωάννου Μάγδα, Βοηθός Γραφείου με σύμβαση σύντομης διάρ

κειας, Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού, 01/11/2010

Κυριακίδου Μαρία, Βοηθός Γραφείου με σύμβαση σύντομης 

διάρκειας, Υπηρεσία Ονοματοδοσίας στην Υπηρεσία Πληρο

φορικών Συστημάτων, 06/12/2010

Κωνσταντίνου Ηλέκτρα, Βοηθός Γραφείου με σύμβαση σύ

ντομης διάρκειας, Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων, 

13/12/2010

Μαραγκού Μαρία, Βοηθός Λογιστικός Λειτουργός με σύμβαση 

σύντομης διάρκειας, Οικονομικές Υπηρεσίες, 13/12/2010

Νεάρχου Παναγιώτα, Βοηθός Γραφείου με σύμβαση σύντομης 
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διάρκειας, Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών, 

01/11/2010

Παπαηρακλέους Ελένη, Βοηθός Μηχανογράφησης με σύμβα

ση σύντομης διάρκειας, Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστι

κής, 01/11/2010

ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ανδρέου Γιώργος, Βοηθός Βιβλιοθήκης, Βιβλιοθήκη, 31/12/2010

Προδρόμου Φίλιππος, Τεχνικός, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανι

κών και Μηχανικών Υπολογιστών, 31/12/2010

ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ

Αραβής Μαρίνος, Λογιστικός Λειτουργός Συμβασιούχος, Οικο

νομικές Υπηρεσίες, 30/11/2010

Νικοδήμου Ευσταθία, Βοηθός Βιβλιοθήκης Συμβασιούχος, Βι

βλιοθήκη, 30/11/2010

ΛΗΞΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙ-

ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Γιάλλουρου-Καζαντζή Μαρία, Λειτουργός Πανεπιστημίου με 

σύμβαση σύντομης διάρκειας, Λειτουργός Πανεπιστημίου, 

31/12/2010

Δημητρίου Θέκλα, Βοηθός Γραφείου με σύμβαση σύντο

μης διάρκειας, Υπηρεσία Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων, 

09/11/2010

Κωνσταντίνου Μοδέστια, Βοηθός Γραφείου με σύμβαση σύ

ντομης διάρκειας, Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστη

μών, 07/11/2010

Νεάρχου Παναγιώτα, Βοηθός Γραφείου με σύμβαση σύντομης 

διάρκειας, Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών, 

31/12/2010

Παπαηρακλέους Ελένη, Βοηθός Μηχανογράφησης με σύμβα

ση σύντομης διάρκειας, Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστι

κής, 10/12/2010

Σολομωνίδου Μαρία, Βοηθός Γραφείου με σύμβαση σύντομης 

διάρκειας, Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής, 14/12/2010

Χριστοδούλου Άντρη, Βοηθός Βιβλιοθήκης (φοιτήτρια πρακτι

κής άσκησης), Βιβλιοθήκη, 01/11/2010

Χριστοδούλου Ξένια, Βοηθός Μηχανογράφησης με σύμβαση 

σύντομης διάρκειας, Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων, 

06/12/2010
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Ενημερωτικό Δελτίο Κοινότητα
Περιοδική Έκδοση του Πανεπιστημίου Κύπρου
Τεύχος 37ο, Φεβρουάριος 2011
Το Ενημερωτικό Δελτίο διευθύνεται από συντακτική 
επιτροπή
Πρόεδρος:
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Το Γραφείο Εκπαίδευσης, Αξιολόγησης και Ανάπτυξης της 

Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού στο πλαίσιο τήρησης των 

συμφωνημένων δεικτών εκπαίδευσης και των Στρατηγικών Στό

χων που είχαν τεθεί από την Διεύθυνση του Οργανισμού επιθυ

μεί να ενημερώσει την Πανεπιστημιακή Κοινότητα για την εργα

σία που έχει επιτελέσει και τον βαθμό υλοποίησης των στόχων 

μέσα από τους δείκτες αυτούς. 

Στα Γραφήματα που ακολουθούν παρουσιάζονται διαχρονι

κά, αριθμητικά στοιχεία από το έτος 2004 μέχρι και το έτος 2010 

που αφορούν τους σημαντικότερους δείκτες εκπαίδευσης που 

τηρεί το Γραφείο Εκπαίδευσης ανά εξάμηνο. 

Στα Γραφήματα 1 και 2 παρουσιάζεται ο αριθμός ωρών εκ

παίδευσης και ο αριθμός ημερών εκπαίδευσης ανά άτομο ανά 

έτος. Όπως διαφαίνεται από τα Γραφήματα, υπήρξε μια αλματώ

δης αύξηση στους δείκτες αυτούς, αφού από μισή (0,5) ημέρα 

εκπαίδευσης του διοικητικού προσωπικού κατά το έτος 2004 

ο αριθμός αυτός αυξήθηκε στις πέντε (5) μέρες κατά το 2010. 

Οι δείκτες αυτοί θεωρούνται εξαιρετικά σημαντικοί καθότι κα

ταδεικνύουν την προσπάθεια του Οργανισμού για αύξηση της 

γνώσης, της επικοινωνίας μεταξύ συναδέλφων, εσωτερικών και 

εξωτερικών πελατών και της απόκτησης τεχνογνωσίας με απώ

τερο σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας. Ο στόχος των 5 

ημερών ανά έτος τέθηκε από την Διεύθυνση του Οργανισμού 

στο τέλος του 2005 με πρώτιστο σκοπό να συγκρίνεται ευνοϊκά 

με τα αντίστοιχα στοιχεία Ευρωπαϊκών Οργανισμών και να υπερ

βαίνει τον Παγκύπριο Δείκτη Εκπαίδευσης (με βάση στοιχεία της 

Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού). Είναι σημαντικό να 

τονισθεί ότι ο στόχος έχει επιτευχθεί σε σχέση με την αύξηση της 

ποιότητας των υπηρεσιών εκπαίδευσης και ανάπτυξης όσο και 

με την σύγκριση άλλων παραμέτρων και κριτηρίων όπως: την 

αύξηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και συμμετεχόντων 

σε εκπαιδευτικά προγράμματα εξωτερικού, την διάχυση γνώσε

ων και την μείωση αριθμού συμμετεχόντων στις αίθουσες ομα

δικών ενδοπανεπιστημακών προγραμμάτων με απώτερο στόχο 

την βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Τα Γραφήματα 3 και 4 παρουσιάζουν το ποσό επιχορήγησης 

που πέτυχε να λαμβάνει ο Οργανισμός από την Αρχή Ανάπτυξης 

Ανθρώπινου Δυναμικού. Όπως φαίνεται εδώ, το ποσόν αυτό τρι

πλασιάσθηκε από τις €35,541 (2004) στις €102,352 (2010). Επίσης, 

καθίσταται σαφής και ο υπερδιπλασιασμός των δαπανών εκπαί

δευσης. Συγκεκριμένα κατά το έτος 2004 έχουν δαπανηθεί  επεν

δυθεί €92,660, ενώ κατά το έτος 2010 αυξήθηκαν στα €245,621, 

αποδεικνύοντας εμπράκτως τις προθέσεις του Οργανισμού για 

επένδυση στην εκπαίδευση του ανθρώπινου κεφαλαίου του. 

Τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης του Διοικητικού Προσω

πικού συγκρίνονται πολύ ευνοϊκά με βάση στατιστικά στοιχεία 

άλλων παρόμοιου μεγέθους Οργανισμών στην Κύπρο αλλά και 

αριθμητικών στοιχείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν δε επι

τευχθεί πλήρως οι στόχοι που έχουν τεθεί τόσο από την Υπηρε

σία Ανθρώπινου Δυναμικού όσο και από την Διεύθυνση. 
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